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1.1 Forord

Fastholdelseskaravanen blev i 2008 etableret med det
formål at øge gennemførelsen for unge med anden
etnisk baggrund end dansk i de erhvervsfaglige uddannelser. Baggrunden var, at kun fire ud af ti unge
med anden etnisk baggrund end dansk gennemførte
en erhvervsfaglig uddannelse (kilde: Tænketanken
– Udlændinges vej gennem uddannelsessystemet,
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
(2004)).

Fastholdelseskaravanen har i perioden 2008-12 været
finansieret af satspuljemidler og EU Socialfond. Indsatsperioden for projektet ophører den 31. december 2012.
Det er derfor tid til at gøre status over vores mange
initiativer og resultater. Det gjorde vi på afslutningskonferencen i november 2012, hvor vi sammen med
vores samarbejdspartnere præsenterede eksempler på
Fastholdelseskaravanens mange initiativer, indsatser
og værktøjer.

I 2011 tilmeldte 93,8 % af de unge, der forlod 9. eller 10.
klasse, sig en ungdomsuddannelse (kilde: Databanken,
Ministeriet for Børn og Undervisning (2012)), men der
var for mange, der faldt fra.

I dette katalog præsenterer vi centrale metoder, modeller, værktøjer og undervisningsmidler, som er udviklet
sammen med vores mange samarbejdspartnere. Kataloget er bygget op i temaer med eksempler på indsatser, metoder og resultater. Under hvert tema får du
overblik over, hvilke indsatser Fastholdelseskaravanen
har iværksat sammen med erhvervsskoler, produktionsskoler og UU-centre. Der er desuden henvisninger til
publikationer udgivet i Fastholdelseskaravanens regi.

Fokus på fastholdelse og øget gennemførelse er nøglen til at nå regeringens målsætning om, at 95 % af en
ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.
Fastholdelseskaravanen har siden 2008 samarbejdet
med udvalgte erhvervsskoler, produktionsskoler og
UU-centre i alle regioner i Danmark om at få flere unge
med anden etnisk baggrund end dansk til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Evalueringen fra Ernst & Young viser, at vores mange indsatser
har skabt resultater. På vores indsatsskoler er gennemførelsesgraden signifikant højere for unge med anden
etnisk baggrund end dansk end for gennemsnittet på
alle erhvervsuddannelser i hele landet. Indsatsskolerne
har dog også gennemført andre aktiviteter end de
indsatser, som er gennemført med Fastholdelseskaravanen. Dette kan også have betydning for den øgede
gennemførelsesgrad.

Vi håber, at kataloget giver inspiration til at fortsætte
arbejdet med at øge gennemførelsen hos unge med
anden etnisk baggrund end dansk på erhvervsskolerne
og produktionsskolerne i årene fremover.
Fastholdelseskaravanen vil gerne takke alle samarbejdspartnere for et godt samarbejde og for indsatsen,
der er gjort. Lærere, vejledere og frivillige m.fl. har
bidraget med stort engagement og med stor faglighed.
Det har i høj grad været en forudsætning for, at den
samlede indsats er lykkedes, og at projektet langt hen
ad vejen er blevet en succes.
God læselyst.
Preben Holm
Projektleder, Fastholdelseskaravanen

Vi håber, at kataloget giver inspiration til at fortsætte arbejdet med at øge gennemførelsen hos
unge med anden etnisk baggrund end dansk på
erhvervsskolerne og produktionsskolerne i årene
fremover
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1.2 Fokus på øget gennemførelse
Fokus på øget gennemførelse er nøglen til at nå regeringens målsætning om, at 95 % af
en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Fastholdelseskaravanen blev
etableret i 2008 med det formål at øge gennemførelsen for unge med anden etnisk baggrund end dansk i de erhvervsfaglige uddannelser. Statistikken viser en positiv udvikling,
men også, at især drenge med etnisk minoritetsbaggrund forventes at have lavere gennemførelsesmuligheder end andre grupper af unge.

Ministeriet for Børn og Undervisning følger de unges
uddannelsesadfærd tæt. Med den såkaldte profilmodel
er det muligt at foretage en fremskrivning af, hvordan
en ungdomsårgang forventes at uddanne sig i løbet af
de kommende 25 år, hvis uddannelsessystemet og de
unges uddannelsesadfærd i fremskrivningsperioden er
som det år, hvor den unge forlader 9. klasse.
Figuren viser, at der er stor forskel på, hvordan drenge
og piger af henholdsvis dansk og anden etnisk baggrund end dansk klarer sig i uddannelsessystemet.
Uanset herkomst klarer pigerne sig generelt bedre. Af
årgang 2010 forventes 92,3 % af pigerne af dansk baggrund og 86,8 % af pigerne af anden etnisk baggrund
end dansk at opnå mindst én ungdomsuddannelse.
Blandt drenge af dansk baggrund forventes 88,8 %
at opnå mindst én ungdomsuddannelse, mens kun
76,9 % af drengene af anden etnisk baggrund end dansk
forventes at opnå mindst én ungdomsuddannelse1.

Det fremgår også af figuren, at stigningen for årgang
2010 i forhold til årgang 2009 i andelen, der forventes at opnå mindst én ungdomsuddannelse, er større
blandt drenge end blandt piger. For drenge af dansk
herkomst er stigningen 3,0 procentpoint, og for drenge
af anden etnisk baggrund end dansk er stigningen
4,0 procentpoint. Den tilsvarende stigning i andelen af
piger af dansk og anden etnisk baggrund end dansk er
henholdsvis 1,7 og 1,1 procentpoint.

Bemærk, at beskrivelsen ”anden etnisk baggrund
end dansk" ikke indeholder en sondring mellem vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere af
indvandrere.

1

Andel af ungdomsårgangene 2000-2010, som forventes at opnå mindst én
ungdomsuddannelse 25 år efter afsluttet 9. klasse fordelt på køn og herkomst
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60 %

Kilde: UNI.C Statistik & Analyse, 13. september 2012
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Giv lige uddannelsesmuligheder for alle
unge uanset etnisk baggrund, så deres
kompetencer og potentiale anvendes
bedst muligt til gavn for den enkelte og
for vores samfund som helhed
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1.3 Om Fastholdelseskaravanen
Flere unge, især unge med anden etnisk baggrund end dansk, kan have faglige, sociale og
personlige udfordringer med at begynde på og gennemføre en erhvervsuddannelse end
unge med dansk baggrund. Frafaldet for denne gruppe var i 2008 dobbelt så stort som for
etnisk danske elever. Særligt på de erhvervsfaglige grundforløb er frafaldet stort blandt
unge (især drenge) med anden etnisk baggrund end dansk.

Prognoserne tilsiger, at fremtidsmulighederne på
arbejdsmarkedet for unge uden uddannelse bliver
ringere i årene fremover. Derfor er det vigtigt at arbejde
strategisk og målrettet med at fastholde unge i påbegyndt uddannelse. (Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsprognose 2012.2020)

Fastholdelseskaravanen har særligt fokus på unge med
anden etnisk baggrund end dansk, bl.a. drenge, da
disse unge kan have særlige udfordringer i forbindelse
med valg og gennemførelse af ungdomsuddannelse.

Fastholdelseskaravanen blev etableret i 2008 som et
tværministerielt samarbejde mellem det daværende
Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet,
der fik støtte fra Satspuljen og EU Socialfond. Efter
ressortomlægningen i efteråret 2011, er Fastholdelseskaravanen nu hjemmehørende i Kontor for Tværgående
Uddannelsesudvikling i Ministeriet for Børn og Undervisning.

n


At
etablere fastholdelseskoordinatorfunktion
og kompetenceudviklerfunktion på udvalgte skoler.

n

 t kompetenceudvikle de medarbejdere på skoA
lerne, der har særligt fokus på fastholdelse.

n


At
udvide forældrekontakten, bl.a. med guider,
der holder kontakten til forældrene.

n


At
etablere rollemodelkorps lokalt, f.eks. på skolerne.

n


At
iværksætte initiativer, der skal udvikle lærernes
kompetencer, så de kan håndtere mangfoldighed
i klasserne, skabe attraktive læringsmiljøer og udbygge forældrekontakten.

n

 t udvikle nye pædagogiske metoder og værktøjer
A
til læring.

n

 t danne lokale netværk mellem f.eks. grundskole,
A
sprogskole, erhvervsskole, UU-vejledningen, kommunens forskellige forvaltninger, virksomheder og
andre aktører, som vil styrke samarbejdet.

n

 t udvikle nye studiemiljøer med attraktive studie-/
A
lektiehjælpsordninger.

n


At
formidle relevante erfaringer og viden på konferencer, netværksmøder, fyraftensmøder m.m.

Fastholdelseskaravanens formål
(bevillingsgrundlag)
n

 t øge de unges motivation og forudsætninger for
A
at vælge en erhvervsuddannelse.

n

 t øge andelen af unge, der gennemfører en erA
hvervsuddannelse.

Målene skal nås ved:

Fastholdelseskaravanens
vision og mission
Vision:
“Vi skaber lige uddannelsesmuligheder for alle unge
uanset etnisk baggrund, så deres kompetencer og potentiale anvendes bedst muligt til gavn for den enkelte
og for vores samfund som helhed.”

Mission:
“Vi har fokus på etniske minoritetsunge og arbejder
sammen med institutioner og kvalificerer undervisere,
vejledere, frivillige samt andre, der påvirker de unge.
Vi motiverer forældrene og de unge til at styrke deres
kompetencer, tilhørsforhold til og aktive deltagelse i
det danske samfund.
Vi udvikler, formidler og forankrer viden, metoder og
værktøjer, der understøtter, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 gennemfører en ungdomsuddannelse."
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Fastholdelseskaravanens
samarbejdspartnere
Fastholdelseskaravanen har siden 2008 haft et landsdækkende samarbejde med et stort antal erhvervsskoler, produktionsskoler og UU-centre.
I perioden 2008-12 har Fastholdelseskaravanen
samarbejdet med:
n

37 erhvervsskoler.

n

12 produktionsskoler.

n

1 4 lokale netværk med uddannelsesfaglige aktører
(såkaldte uddannelsesnav).
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Fastholdelseskaravanen udvikler, formidler
og forankrer viden, metoder og værktøjer, der
understøtter, at 95 % af en ungdomsårgang
i 2015 gennemfører en ungdomsuddannelse
Derudover har Fastholdelseskaravanen iværksat indsatser og initiativer og samarbejdet med mange andre
uddannelsesaktører, udviklere, forskningsinstitutioner
og specialister m.fl.
Fastholdelseskaravanen har haft et udvidet samarbejde
med 24 erhvervsskoler, 10 produktionsskoler og 7 Uddannelsesnav. Samarbejdet, der i gennemsnit varede
1-1,5 år, skulle sikre, at flere unge, især med anden
etnisk baggrund end dansk, fik de bedste forudsætnin-

ger for at gennemføre en erhvervsuddannelse. Indsatsskoler er enten erhvervsskoler eller produktionsskoler,
der har haft et udvidet samarbejde med Fastholdelseskaravanen i forbindelse med fastholdelse af især unge
med anden etnisk baggrund end dansk.
I bilagsmaterialet er en oversigt over Fastholdelses
karavanens samarbejdspartnere fordelt på erhvervsskoler, produktionsskoler og UU-centre.

Fastholdelseskaravanens 5 værdier
Inklusion

Nytænkning

Anvendelighed

“Vi bygger på mangfoldighed og
et inkluderende grundsyn i vores
arbejde. Vi respekterer og ser på
forskellighed som en positiv ressource. Vi har en anerkendende og
dialogorienteret tilgang til vores
samarbejdspartnere, de unge og
os selv. Vi skaber forandring gennem inklusion!”

“Vi er udviklingsorienterede og
tør give integrations- og uddannelsesarbejdet kant ved at tænke nyt
og anderledes. Vi har ressourcer til
at omsætte gode ideer til bæredygtige indsatser, der virker. Vores
nytænkning bidrager til udvikling!”

“Vi udvikler og anvender løsnin
ger med fokus på anvendelighed,
effekt og forankring. Vi tager
udgangspunkt i vores samarbejdspartneres behov og ideer, når vi
arbejder. Vi evaluerer vores indsatser løbende for at sikre relevans,
brugbarhed og kvalitet. Vores
løsninger kan bruges i praksis!”

Faglighed
“Vi har ekspertisen og arbejder
med en bred vifte af fagligt funderede løsninger og tilgange. Vi
sammentænker, konkretiserer og
kvalificerer vores arbejde gennem
erfaringer fra praksis. Vi kvalificerer den integrationspolitiske og uddannelsespolitiske praksis!”

del 1
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Engagement
“Vi er ildsjæle og får styrke af det
fælles projekt. Vi finder glæde ved
at skabe positiv forandring i samfundet. Vi møder vores brugere i
øjenhøjde og lægger vægt på, at
vores engagement og energi smitter af på vores omgivelser. Vi gør
en forskel!”
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1.4 Fastholdelseskaravanens
resultater
Ernst & Young har evalueret Fastholdelseskaravanens resultater. Evalueringen har haft fokus
på generelle fastholdelseseffekter på de erhvervsskoler, som Fastholdelseskaravanen
har samarbejdet med. Derudover har Ernst & Young evalueret enkelte indsatsområder på
udvalgte erhvervsskoler og produktionsskoler.

Mindre frafald på indsatsskoler
Evalueringen dokumenterer, at der skete en signifikant
ændring i frafaldet blandt unge med anden etnisk
baggrund end dansk på samarbejdsskolerne. Efter
indsatsperioden var samarbejdsskolernes gennemsnitlige frafald reduceret til 12 % og lå nu under landsgennemsnittet for alle erhvervsskoler. Indsatsskolerne har i
indsatsperioden også gennemført andre aktiviteter end
dem, der er gennemført i samarbejde med Fastholdelseskaravanen. Disse aktiviteter kan også have betydning for det reducerede frafald.

Skolerne er tilfredse med initiativerne
Skolerne i evalueringen har generelt været positive
over for de gennemførte initiativer og anser disse som
værende gode til at understøtte målet om, at flere
unge gennemfører en erhvervsuddannelse. Skolerne
anser derfor de gennemførte initiativer som en del af
forklaringen på det reducerede frafald.

Skolernes oplevelse af samarbejdet
med Fastholdelseskaravanen
Skolerne har alle været tilfredse med samarbejdet
med Fastholdelseskaravanen og vil i fremtiden arbejde
videre med en række af de gennemførte initiativer på
egen hånd. Dette kan forventes at medføre, at skolerne
også i fremtiden vil reducere deres frafald yderligere –
eller fastholde de opnåede forbedringer. Samarbejdet
med Fastholdelseskaravanen vil således have effekter,
der rækker ud over de afgrænsede indsatsperioder.

Samlet set konkluderer Ernst & Young i evalueringen, at
Fastholdelseskaravanen har bidraget positivt til at nedbringe frafaldet på de samarbejdende erhvervsskoler.
Evalueringen viser desuden, at skolerne tillægger samarbejdet med Fastholdelseskaravanen stor betydning
for de opnåede resultater.

Konsulenter med jord under neglene
LG Insight har i forbindelse med udarbejdelse af en
perspektivering for Fastholdelseskaravanen interviewet
50 samarbejdspartnere på erhvervsskoler og produk
tionsskoler. I interview udtrykte skolerepræsentanterne
stor tilfredshed med samarbejdet med konsulenterne
i Fastholdelseskaravanen. De lagde især vægt på,
at konsulenterne har en bred erfaringsbaggrund fra
praksis kombineret med stort teoretisk og metodisk
kendskab til fagfeltet. Skolerepræsentanterne vurderede, at Fastholdelseskaravanens konsulenter med
stor dygtighed havde formået at omsætte kompliceret
teori og metodegrundlag til praksisnære indsatser med
værdi for lærere og vejledere.

Kilde: Ernst & Young – 3. perioderapport, 14. september
2011, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og Undervisningsministeriet

Efter indsatsperioden var samarbejdsskolernes
gennemsnitlige frafald reduceret til 12 % og lå
nu under landsgennemsnittet for alle erhvervsskoler
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1.5 Fremtid – indsatsområder
Fastholdelseskaravanens indsatsperiode udløb med udgangen af 2012.

LG Insight har for Ministeriet for Børn og Undervisning
foretaget en perspektivering af fastholdelsesindsatser
på baggrund af Fastholdelseskaravanens erfaringer og
resultater fra perioden 2008-12.
LG Insights perspektivering peger på behov for følgende fremadrettede behov:
n

Pædagogisk ledelse på skolerne.

n

 ompetenceudvikling af lærerne i forhold til at
K
organisere og lede undervisningen.

n

 elhedsorienteret undervisning, hvor lærerkollek
H
tiver skaber helhed i de enkelte fag og mellem
fagene.

n

 dvikling af pædagogiske metoder i forhold til at
U
motivere og undervise uddannelsesfremmede unge,
herunder unge med anden etnisk baggrund end
dansk.

n

 valificering af vejledningsindsatsen med bl.a.
K
intensive vejledningsforløb og rollemodeller.

n

Styrket familiesamarbejde.

n

 okus på sprog, f.eks. værkstedssprog og gråzoneF
sprog.

n

I ndsatser i forhold til at inkludere unge med anden
etnisk baggrund end dansk i undervisningsmiljøet.

Læsevejledning
Kataloget er struktureret i tre overordnede temaer:
n

Vejledning.

n

Tværfagligt samarbejde og netværksdannelse.

n

Pædagogik, didaktik og metodik.

Under de enkelte temaer bliver en række modeller,
metoder og værktøjer præsenteret. Der præsenteres
ligeledes erfaringer fra indsatser på skoler, skolernes
resultater, unges vurdering af effekten af indsatsen mv.
Alle afsnit er bygget op efter følgende skabelon:
n

Generel introduktion til temaet.

n

 enerel præsentation af pågældende model,
G
metode eller værktøj.

n

 nkelte udvalgte eksempler fra skoler,
E
UU-centre mv.

n

 aktabokse med oplysninger om materialer
F
og resultater.

I bilag 1 findes en oversigt over Fastholdelseskaravanens mange samarbejdspartnere. I bilag 2 ses en
oversigt over Fastholdelseskaravanens indsatser og
aktiviteter. Bilag 3 indeholder en oversigt over Fastholdelseskaravanens publikationer.

Det er kun et udvalg af samarbejdsskoler, der
indgår som case-eksempler i hæftet. De valgte
cases er udvalgt blandt vores samarbejdspartnere som illustrative eksempler på vores indsatser.
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1.6 Samarbejdsprocessen
med skoler og uddannelsesnav
Fastholdelseskaravanen har lagt vægt på, at samarbejdet tager udgangspunkt i de lokale
samarbejdspartneres behov og interesser. Det giver de bedste forudsætninger for at iværksætte indsatser, der matcher de enkelte skolers og lokale uddannelsesnavs særlige behov
og muligheder i forhold til indsatser for styrket gennemførelse.

Alle erhvervsskoler, produktionsskoler eller UU-centre
er forskellige – med hensyn til elevsammensætning,
i erfaringer med fastholdelsesindsatser, i muligheder
for at arbejde med fastholdelsesindsatser, geografiske
udfordringer mv. Fastholdelseskaravanen har udviklet
et processuelt værktøj til opstart af samarbejde om
fastholdelsesindsatser på de enkelte skoler. Gennem
processen skabes viden og strategisk grundlag for
valg af indsatser. Det giver sikkerhed for, at indsatser
skræddersys til den enkelte skoles eller det enkelte
uddannelsesnavs behov og vilkår, og sikrer samtidig,
at indsatser koordineres med allerede iværksatte indsatser på skolen eller i uddannelsesnavet.
Procesværktøjet illustreres grafisk i nedenstående
model. Værktøjet er udsprunget af praktiske erfaringer med at starte og forankre fastholdelsesinitiativer i
samarbejde med bl.a. skoler, UU-centre og deres lokale
vejledningspartnere.

Værktøjet skal opfattes som en række praktiske råd og
opmærksomhedspunkter, der kan være relevante, hvis
man som uddannelsesinstitution vil igangsætte nye initiativer, udviklingsarbejder mv. Værktøjet skal inspirere
til en gennemtænkt processuel tilgang og ikke opfattes
som en statisk opskrift.
Fastholdelseskaravanen har erfaring med, at det er
en god ide at sikre forankringen af de initiativer, der
sættes i gang. Forankringen er ikke kun et afsluttende
tiltag; forankring lykkes først og fremmest, hvis den
medtænkes i hele processen helt fra starten.
Processen skal desuden tænkes dynamisk: En proces
fra udfordring til forankring er ikke en lineær proces.
Dele af processen skal gentænkes og nytænkes, efterhånden som man lærer mere om de udfordringer, man
arbejder med.
Nedenfor kan du læse om de enkelte dele af processen.

Procesværktøjet er udsprunget af flere års praktisk
erfaring med at starte og forankre fastholdelsesinitiativer i samarbejde med bl.a. skoler, UU-centre og
deres lokale vejledningspartnere

Udfordring

Evaluering

Indsats
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Forankringen
er ikke kun et
afsluttende tiltag;
forankring lykkes
først og fremmest,
hvis den med
tænkes i hele
processen
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Fastholdelseskaravanen
har defineret tydelige
milepæle og delmål for
hver aktivitet eller initiativ.
Det gør det muligt at følge
med i, om indsatser skrider planmæssigt frem og
når de forventede mål
Udfordring
Første trin i processen er at definere, hvad udfordringen er hos samarbejdspartneren. Det er vigtigt, at alle
implicerede parter er enige om, hvad udfordringen er i
forhold til f.eks. uddannelsesmønstret blandt unge med
anden etnisk baggrund end dansk.
Udfordringerne kan være mangfoldige: manglende
søgning til erhvervsuddannelser, frafald på skolen, den
sociale trivsel hos grupper af elever, implementering af
en ny pædagogisk praksis eller noget helt andet. Det
vigtigste er, at der er en fælles forståelse for udfordringen blandt dem, som i sidste ende vil blive påvirket af
de initiativer, der sættes i gang. På den måde bliver
parterne involveret og føler ejerskab allerede fra
starten. Det giver større sikkerhed for forankring af de
iværksatte initiativer.

Analyse
Trin 2 i processen omfatter kortlægnings- og analyse
fasen. På dette trin er det vigtigt at få klarhed over,
præcis hvordan udfordringen kommer til udtryk i dagligdagen, og hvilke initiativer der kan sættes i værk for
at tackle udfordringen.
Fastholdelseskaravanen starter ofte analysefasen med
at afdække partnerens ressourcer og styrker. På den
måde skabes der en positiv stemning, hvor alle er åbne
over for nye ideer og aktivt tager del i udpegning af de
initiativer, der skal sættes i gang.
Det er vigtigt allerede på dette stadie at tænke på
forankringen af projektets resultater. Afdæk i kortlægningsfasen, hvad der skal til for, at initiativer og
aktiviteter kan implementeres i arbejdet, også efter
projektperioden.

Handlingsplan
Fastholdelseskaravanen anbefaler, at der udarbejdes
en udførlig handlingsplan for de initiativer og aktiviteter, der skal iværksættes. Det er også en god ide at
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udpege tovholdere for aktiviteterne og initiativerne, så
aftaler og indsatser er tydeligt rolle- og ansvarsfordelt.
Fastholdelseskaravanen har været med til at definere
tydelige milepæle og delmål for hver aktivitet eller
initiativ. Det gør det muligt at følge med i, om indsatser
skrider planmæssigt frem og når de forventede mål,
eller om der, i særlige situationer, kan være behov for
at justere milepælene for at sikre kvaliteten. Når proces
og mål realiseres, skaber det oftest også engagement
og energi hos projektparterne.

Indsats
I denne del af processen skal aktiviteterne gennemføres. Ved iværksættelsen af indsatser er det nødvendigt
at tage højde for årets cyklus af ferier, eksamener og
andre aktiviteter. Fastholdelseskaravanen fremhæver
desuden, at økonomiske ressourcer og personaleressourcer også bør prioriteres, hvis indsatserne skal have
gode betingelser for at lykkes.

Evaluering
Under hele processen skal der være fokus på, om
indsatser opnår de forventede resultater. Ved afslutning
anbefaler Fastholdelseskaravanen, at der gennemføres
en samlet evaluering af hele projektet – omfattende
både opfyldelsen af de fastsatte succeskriterier og
projektforløbet.
Evaluering af projektforløbet har givet samarbejdspartneren værdifuld viden, der kan være med til at kvalificere aktørernes kompetencer til at styre indsatsen og
forankringsprocesser.

Forankring
Det er vigtigt løbende at inddrage alle relevante parter.
Inddragelsen gælder både i forhold til at udpege udfordringer og finde mulige løsninger, initiativer og aktiviteter. Derved sikres ejeskab over indsatsens resultater.
Man kan endvidere overveje, om der skal laves afsluttende arrangementer, hvor indsatsens resultater præsenteres for alle involverede parter. Det skal endvidere
overvejes, hvordan resultaterne kan indtænkes i den
videre strategi, så fokus på udfordringerne bevares.

Materialer fra Fastholdskaravanen om
procesværktøjet
■

Fra udfordring til forankring – Inspiration til
proces og metode. Hæfte
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2.0 Vejledning og støtte
Nogle unge har vanskeligt ved at træffe et uddannelsesvalg efter grundskolen. De kan
ofte stå over for en række udfordringer som manglende selvtillid og motivation, ligesom
de unge og deres forældre kan mangle viden om uddannelsessystemet. Rollemodeller,
styrket familiesamarbejde og intensive vejledningsforløb er indsatser, som har styrket
de unges motivation og kendskab til ungdomsuddannelserne.

Flere unge med anden etnisk baggrund end dansk
falder fra en ungdomsuddannelse, fordi deres uddannelsesvalg ikke har været afstemt med den unges
ressourcer og muligheder. De unge kan have valgt
ungdomsuddannelse ud fra hensyn til familiens interesser, status og prestige eller efter kammeraternes
valg af uddannelse. Hvis ikke de nødvendige faglige
forudsætninger og motivation for uddannelsen er til
stede, øges desværre mulighederne for, at de falder fra
uddannelsen.

Fastholdelseskoordinator støtter de unge
Fastholdelseskoordinatorer er et tilbud til frafaldstruede unge, som Fastholdelseskaravanen har iværksat på
en række erhvervsskoler. Fastholdelseskoordinatoren
støtter og rådgiver den unge. Koordinatoren formidler
desuden et samarbejde mellem både den unge, forældrene og skolen. Den ekstra støtte betyder, at frafaldstruede elever i god tid kan få den nødvendige støtte.

Vejledning i praktikpladssøgning, rollemodeller og
øget samarbejde med
forældrene støtter
de unge

Fastholdelseskaravanen har derfor udviklet en række
værktøjer, som støtter de unge i deres praktikpladssøgning. Værktøjerne omfatter bl.a. håndbøger, temadage,
hjemmeside om praktikpladssøgning og virksomhedsguider.

Øget samarbejde med forældre
Forældre spiller en vigtig rolle i de unges uddannelsesvalg. Forældrene kender dog ikke altid nok til det
danske uddannelsessystem og tilskynder ofte børnene
til at søge en gymnasial ungdomsuddannelse. Samtidig ved forældrene måske ikke, hvordan de bedst kan
samarbejde med skole og UU-vejledere om at fastholde den unge i uddannelse. Fastholdelseskaravanen
har samarbejdet med både skoler og UU-centre om at
styrke samarbejdet mellem vejledere og forældre.

Vejledningsforløb hjælper de unge
Intensive vejledningsforløb er korte forløb, hvor den
unges ressourcer, motivation og interesser for uddannelse afdækkes og udvikles. Hvis vejledningsforløbene
kombineres med andre tværfaglige tilbud, er resultaterne af de intensive vejledningsforløb gode, også for
grupper af unge med sociale og personlige problemer
m.m.

Rollemodeller viser vejen
Fastholdelseskaravanen har samarbejdet med skoler og UU-centre om at styrke vejledningsindsatsen
over for unge med anden etnisk baggrund end dansk
– både i grundskolen og mellem grundskolen og
ungdomsuddannelserne. Fastholdelseskaravanen har
derfor benyttet unge rollemodeller med anden etnisk
baggrund end dansk.

Hjælp til praktikpladssøgning
Unge med anden etnisk baggrund end dansk kan have
behov for ekstra støtte til at finde en praktikplads. De
mangler ofte viden om praktikpladssøgning og mangler
ofte det netværk, der kan lette praktikpladssøgningen.
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2.1 Fastholdelseskoordinator
– en stabil støtte i en hverdag
med udfordringer
Nogle unge har brug for hjælp og vejledning i løbet af deres uddannelsestid. De kan have
personlige, sociale eller faglige problemer, der giver dem nogle særlige udfordringer i
forhold til at gennemføre en uddannelse. Fastholdelseskaravanen har givet støtte til
uddannelsessteder, der ønskede at etablere en koordinatorfunktion på skolen.

Fastholdelseskoordinatoren er en medarbejder med
socialpædagogiske kompetencer, der arbejder med
den enkelte elevs sociale og personlige kompetencer.
Formålet er at understøtte elevens forudsætninger for
at gennemføre sin uddannelse. Dette sker bl.a. ved at
koordinere samarbejdet mellem vejleder, lærere og
forældre og udvikle fastholdelsesstrategier for den
enkelte elev – på den måde er fastholdelseskoordinatoren elevens ”mand/kvinde” på skolen.
Unge skal i dagligdagen navigere i en verden fyldt med
tilbud, krav, egne og andres interesser og mange andre
forhold, der har betydning for skolegangen. Ud fra et
godt kendskab til den enkelte elev og en grundlæggende viden om de forhold, der har betydning for
unges trivsel og fastholdelse i uddannelse, herunder
unges identitetsdannelse, ungdomskultur og kulturspe-

cifikke forhold, kan fastholdelseskoordinatoren coache
og vejlede eleven og understøtte elevens trivsel på
skolen samt være ekstern ressource for underviserne..
Det er forskelligt, hvilke opgaver en fastholdelseskoordinator varetager i forhold til eleven. Fælles for alle
fastholdelseskoordinatorernes aktiviteter er, at de skal
styrke relationen mellem skolen og den enkelte elev,
herunder elevens tilknytning til skolen. Nogle fastholdelseskoordinatorer samarbejder desuden med en
praktikpladskonsulent om at hjælpe eleven med at finde en praktikplads. Her kan fastholdelseskoordinatoren
fungere som en coach, der skal motivere eleven til
aktivt at søge en praktikplads. Fastholdelseskoordinatoren skal også kunne henvise til anden relevant hjælp,
f.eks. en psykolog.

Typiske arbejdsområder for fastholdelseskoordinatoren
Samtaler med eleven
Fastholdelseskoordinatoren
er uvildig og kan gennem uformelle og anerkendende samtaler
coache eleven i forhold til aktuelle
udfordringer – både på skolen og
udenfor.
n

Individuel opmærksomhed
Fastholdelseskoordinatoren
kan give særlig målrettet op
mærksomhed til de elever, der har
brug for ekstra støtte, eksempelvis
elever, der forsømmer skolen eller
har svært ved at møde til tiden.
n

Indsigt i den enkeltes
situation

Styrke den individuelle
og kollektive trivsel

n
Fastholdelseskoordinatoren
er den person på skolen, der har
overblik over de forskellige forhold,
der har betydning for elevens
skolegang – også elevens liv uden
for skolens rammer. Fastholdelseskoordinatoren kan derfor fungere
som elevens uofficielle talsmand
på skolen samt hjælpe til at sætte
fokus på samarbejde mellem
skolen og familien. Fastholdelseskoordinatoren kan også vejlede
underviserne.

n
Fastholdelseskoordinatoren
kan i samarbejde med andre medarbejdere på skolen gennemføre
indsatser og initiativer såsom sociale arrangementer og lektiecafé
m.m.

Konfliktløsning
n
Fastholdelseskoordinatoren
kan træde til som uvildig mellemmand og hjælpe til at løse de
konflikter, eleven kan have med
andre elever eller med lærere.

n
Fastholdelseskoordinatoren
skal også kunne henvise til anden
relevant hjælp, f.eks. en psykolog.
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Unge skal i dagligdagen navigere i en verden
fyldt med tilbud, krav, egne og andres interesser og mange andre forhold, der har betydning
for skolegangen

Fastholdelseskoordinatoren kan have særlig opmærksomhed på de elever, der har problemer med at møde
op til undervisningen, møde til tiden og etablere en tilknytning til skolen og de andre elever. Fastholdelseskoordinatoren kan f.eks. ringe den unge op om morgenen
i god tid, så den unge møder på skolen.
En lærer kan henvise en elev til fastholdelseskoordinatoren, hvis læreren vurderer, at eleven har sociale
eller personlige udfordringer, der kræver, at eleven får
ekstra støtte gennem samtaler. Fastholdelseskoordinatoren skal være tilgængelig og have tid og ressourcer
til at lytte til den enkelte elev og på den måde fungere
som en social ressourceperson og skal gennem den
øgede kontakt søge at styrke elevens engagement.

Fastholdelseskoordinatoren forsøger sammen med
eleven at komme i dialog med de parter, der har betydning for, at eleven gennemfører sin uddannelse.
Fastholdelseskoordinatoren kan derudover arbejde
med at understøtte det sociale liv på skolen. Sammen med skolens ledelse og lærere kan der afvikles
aktiviteter for eleverne, der sikrer, at eleverne føler sig
involveret i skolen og opbygger en social tilknytning til
skolen og de andre elever.

Fokus på elevens trivsel
Med fokus på elevens trivsel og fastholdelse på uddannelsen etablerer fastholdelseskoordinatoren samarbejde mellem de parter, der har betydning for eleven.
Det kan f.eks. være skolen og forældrene eller andre
personer i elevens netværk. Eleven kan opleve at møde
modsatrettede forventninger fra forskellige sider. Måske mangler skolen indblik i forhold i elevens familieliv,
der har betydning for skolegangen, eller måske oplever
eleven modgang eller manglende støtte hjemmefra til
at gennemføre uddannelsen.

Kompetenceudvikling for fastholdelseskoordinatorer
Kompetenceudviklingen af fastholdelseskoordinato
rerne har haft form af et tredageskursus, der udbydes
af professionshøjskolen Metropol (NCE).
På kurset præsenteres teoretisk viden inden for tre
temaer: elevens personlige liv, elevens sociale liv samt
faglighed og samarbejde. Kurset styrker fastholdelseskoordinatoren i sit arbejde med at hjælpe elever med
sociale og faglige problemer og fastholde og styrke
elevernes tilknytning til skolen.
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Fastholdelseskoordinatoren får viden om bl.a. unges
identitetsdannelse, ungdomskultur, herunder også om
emner relaterede til unge med anden etnisk baggrund
end dansk, f.eks. æresrelaterede problematikker. Kurset
beskæftiger sig desuden med konfliktforebyggelse og
konflikthåndtering. Endelig bliver fastholdelseskoordinatorens rolle og samarbejdsflader defineret.
40 fastholdelsesmedarbejdere fra hele landet har
deltaget i kurset.
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Fastholdelseskoordinatorernes aktiviteter skal
styrke relationen mellem
skolen og den enkelte
elev, herunder elevens
tilknytning til skolen
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*

Fastholdelseskoordinatoren
er uvildig og kan
gennem uformelle
og anerkendende
samtaler coache
eleven i forhold
til aktuelle udfordringer – både på
skolen og udenfor
20

2.1.1 Viljen til forandring
skal komme indefra
Der kan være mange grunde til, at en elev ikke møder op på skolen eller ikke forbereder sig
til undervisningen. Ofte handler det ikke om en egentlig uvilje mod skolearbejdet, men om
andre ting, der fylder i elevens liv. Nogle elever har i kortere eller længere perioder brug
for ekstra støtte til at håndtere de udfordringer, de har, og som påvirker deres skolegang.
Tietgenskolen i Odense har gode erfaringer med at have en fastholdelseskoordinator,
der giver eleverne denne ekstra støtte.

Som fastholdelseskoordinator på Tietgenskolen møder
Kristian Holm Damsgaard mange forskellige elever
med meget forskellige typer udfordringer. De kommer
enten på eget initiativ eller på opfordring af en af deres
lærere:
”De fleste af de elever, jeg møder, har på den ene eller
anden måde svært ved at træffe et uddannelsesvalg.
Mange vælger uddannelse på et løst grundlag – f.eks.
efter status eller familiens interesser. De har brug for at
få en snak om, hvordan de kan finde en uddannelse.”

Nogle elever har nogle helt konkrete udfordringer med
konflikter med lærere eller andre elever, som de har
brug for hjælp til at løse:
”Det er ikke min opgave at gå ind og tale på elevens
vegne. Jeg giver eleven redskaber til selv at tage snakken med læreren eller til, hvordan eleven skal tackle
konflikter med andre elever. På den måde handler det om
at gøre eleven i stand til selv at løse sine problemer. Det
kræver også, at eleven selv har viljen til at arbejde med
sine problemer. Jeg understreger altid, at min hjælp er et
tilbud, som de frivilligt kan benytte sig af.”

Jeg giver eleven redskaber til selv at tage
snakken med læreren eller til, hvordan
eleven skal tackle konflikter med andre elever.
På den måde handler det om at gøre eleven
i stand til selv at løse sine problemer.

Erfaringer fra arbejdet med fastholdelseskoordinatorer
Erfaringerne med at have en
fastholdelseskoordinator er, at
fastholdelseskoordinatoren:
n

del 2

I kraft af sin neutrale position
kan give de unge ekstra støtte
til at håndtere de udfordringer,
de møder i skolen eller i privatlivet, og som har betydning for
deres fastholdelse.
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n


Med
fordel kan være en del af
det sociale liv på skolen. På den
måde fremstår fastholdelseskoordinatoren mere tilgængelig,
og det fremmer en god relation.

n

 kal være tilgængelig – skal
S
kunne træffes uden tidsbestilling.

n

	
Bør have en socialpædagogisk
tilgang til arbejdet med de
unge.
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De fleste af de elever, jeg
møder, har på den ene eller
anden måde ondt i livet
Kristian Holm Damsgaards arbejde med at støtte
eleverne i deres daglige udfordringer sker således på
elevernes eget initiativ, og det er eleverne selv, der
skal arbejde for at forandre deres situation. Samtidig
arbejder han også forebyggende med elevernes trivsel.
Han holder i starten af hvert skoleår foredrag for alle
nystartede elever:
”Det handler bl.a. om ungdomskulturer, rusmidler og de
seksuelle udfordringer, man kan møde som teenager. Vi
taler bl.a. om, hvordan hashrygning kan påvirke ens liv og
fremtid, og om, hvordan sex i pornofilm adskiller sig fra
sex i virkeligheden. Jeg oplever ofte, at flere henvender
sig efter foredraget og fortæller, at de kan genkende
nogle af de ting, vi har talt om. Foredraget kan have gjort
dem opmærksomme på, at de faktisk har bivirkninger
af at ryge hash, eller de kan være blevet bekræftet i, at
de har brug for hjælp i forhold til deres mors eller fars
alkoholmisbrug.”
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Den neutrale person ved bordfodboldbordet
Langt størstedelen af Kristian Holm Damsgaards
arbejdstimer bliver brugt på samtaler med eleverne.
Derudover er han sammen med en anden medarbejder
ansvarlig for sociale arrangementer såsom fredagscaféer og fester på skolen:
”At jeg spiller en rolle i det sociale liv i skolen har stor
betydning for mit arbejde. Når de unge har mødt mig
ved bordfodboldbordet, så finder de ud af, at jeg er helt
ufarlig og måske endda rar og sjov, og så har de måske
nemmere ved at henvende sig til mig i andre sammenhænge. Det har desuden stor betydning, at jeg kan være
fuldstændig neutral i mødet med eleven. De møder mig
ikke i forbindelse med undervisningen, og jeg har derfor
ikke det problem, som en lærer kan have ved det ene øjeblik at give coaching og støtte og det næste øjeblik være
den fagligt krævende lærer.”
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2.2 Lokale rollemodelkorps
kan vise de unge vejen
De positive fortællinger om en gennemført erhvervsfaglig uddannelse er vigtige for de
unges tro på sig selv. Når de unge ser, hvordan andre unge med lignende historier og udfordringer alligevel er nået i mål med deres uddannelse, giver det mod på at gøre en indsats.

Når de unge starter på en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse, træder de ind i en ny og ukendt verden. De
mødes af nye forventninger og krav både fra uddannelsesinstitutionen og hjemme hos deres egen familie.
Dette er en udfordring for de fleste, men særligt for de
unge, der kommer fra hjem, der ikke har de store erfaringer med erhvervsfaglige uddannelser eller uddannelsessystemet i det hele taget. Disse unge må gå de
nye udfordringer i møde uden støtte i form af familiens
egne erfaringer med uddannelsessystemet.

Rollemodellerne kan det, som nogle af de unges familier ikke kan – de kan videregive deres egne erfaringer.
De møder de unge som levende eksempler på, at det
kan lykkes at gennemføre en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse på trods af de udfordringer, de måske
møder på uddannelsesstedet og blandt kammerater.
De unge kan genkende og spejle sig i rollemodellernes
fortællinger og få indblik i, hvordan andre har håndteret
uddannelsesstedets eller familiens forventninger og
den eventuelt manglende faglige støtte fra forældrene.

Særligt unge med anden etnisk baggrund end dansk,
men også unge med dansk baggrund fra uddannelsesfremmede hjem, kan savne muligheden for at trække
på familiens erfaringer i deres møde med uddannelsessystemet. Måske har forældrene uddannelseserfaring,
men ikke fra det danske uddannelsessystem – måske har de slet ingen erfaring. Hvis forældrene ikke
kender den uddannelse, deres børn går på, kan det
være svært at give den nødvendige støtte. Samtidig
kan forældrene have nogle forventninger til den unge,
som ikke stemmer overens med den virkelighed, den
unge møder på uddannelsesstedet. De erhvervsfaglige
uddannelser er ofte ikke kendte i de lande, mange
flygtninge/indvandrere kommer fra.

Fastholdelseskaravanen har i samarbejde med bl.a.
Brug for alle unge og UU-centre etableret lokale rollemodelkorps, der består af såvel unge med anden
etnisk baggrund end dansk såvel som unge med dansk
baggrund i hele landet. Formålet med rollemodelindsatsen er at:
n


Inspirere
de unge til at gennemføre en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse ved at fortælle om egne
oplevelser og erfaringer.

n


Nedbryde
fordomme om uddannelse og det danske
arbejdsmarked.

n


Modvirke
marginalisering og ekstremisme blandt
unge gennem oplæg om emner som identitet, medborgerskab, demokratiske processer og grundlæggende værdier i Danmark.

n


Inspirere
omgivelserne (lærere, forældre m.fl.) til,
hvordan de kan støtte de unge i deres uddannelsesvalg eller andre udfordringer, de møder. Eksempelvis kan forældre med anden etnisk baggrund
end dansk få mulighed for at få et indblik i de unges
verden gennem rollemodellernes fortællinger.

De unge kan genkende og spejle sig i rolle
modellernes fortællinger og få indblik i, hvordan andre har håndteret uddannelsesstedets
eller familiens forventninger og den eventuelt
manglende faglige støtte fra forældrene og
kammerater
del 2
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Rollemodellerne fortæller om deres
egne oplevelser, både de gode og
de dårlige, og fremstår troværdigt,
fordi de unge kan kende sig selv og
deres egen situation i historien
Metoder i rollemodellernes arbejde

Rollemodellerne skal afspejle de unges realitet. De
har derfor selv en anden etnisk baggrund end dansk
eller kommer fra uddannelsesfremmede hjem. De kan
fortælle en god og positiv historie om, hvordan de har
gennemført en erhvervsfaglig uddannelse og derefter
fået tilknytning til arbejdsmarkedet.
Når rollemodellerne taler til de unge om erhvervsfaglig uddannelse, bliver det mere vedkommende, end
hvis det f.eks. var lærere. Rollemodellerne fortæller om
deres egne oplevelser, både de gode og de dårlige, og
fremstår troværdigt, fordi de unge kan kende sig selv
og deres egen situation i historien.
Rollemodellerne møder de unge i direkte dialog ude
på uddannelsesstederne, i ungdomsklubber eller andre
steder, hvor de unge er. Målgruppen er både de unge
på grundskolerne, på produktionsskolerne eller i ungdomsklubberne, der gør sig overvejelser om erhvervsfaglig uddannelse, og de unge, der allerede er startet
på en erhvervsfaglig uddannelse.
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Gennemførelse af besøg af rollemodel
Mødet med de unge bør faciliteres af en koordinator,
eksempelvis fra et UU-center. Koordinatoren skal forberede rollemodellerne ved at videregive viden om den
gruppe unge, de skal møde. De unge skal også forberedes på, at rollemodellen kommer, og hvad formålet
med mødet er.
For at de unge kan identificere sig med rollemodellerne og dermed få mest muligt ud af mødet, er det
vigtigt, at rollemodellernes profil (baggrund, erfaring,
alder, køn, stil m.m.) matcher målgruppens. Derudover
bør rollemodellernes uddannelsesbaggrund matche
den pågældende gruppe unges ønsker og muligheder i
forhold til uddannelse.
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2.2.1 Historien om, at man kan få
uddannelse og job
Når Omar Mohamud går i dialog med unge om udfordringerne ved at tage en uddannelse,
bliver der lyttet, spurgt og diskuteret intenst. Gennem sin egen historie inspirerer han unge på
erhvervsuddannelser, produktionsskoler, grundskoler, anbringelsessteder, åbne fængsler m.m.
Siden 2009 har Omar Mohamud fungeret som rollemodel i hele landet. Her fortæller han sin historie om sin
rejse fra et liv præget af kriminalitet og dårlige skole
erfaringer til et job som færdiguddannet tømrer. Han
oplever, at man kan have indflydelse på sit eget liv og
få succes med uddannelse og arbejdsliv på trods af udfordringer:
”De unge er mest interesserede i at høre om, hvordan
jeg har taget kampen op mod mine problemer. Når jeg
fortæller om min fortid med kriminalitet, sidder selv de
seje drenge bagest i klassen helt fremme på stolen og
lytter. De er meget nysgerrige om, hvordan det lykkedes
mig at finde viljen til at tage kampen, selv om jeg havde
så mange problemer ’hængende’ på mig.”
Omar Mohamud er ikke i tvivl om, at de unge bliver påvirket af mødet med ham og hans historie. Han oplever,
at han som person og med sin særlige historie rammer
ind i noget, som de unge ikke hører om andre steder.
”Når jeg som nogenlunde jævnaldrende fortæller om
mit liv, som de kan kende sig selv i, så ser de pludselig
nogle muligheder for dem selv. De kan se, hvilke skridt
jeg har taget, og de kan se muligheden i at gøre, som jeg
gjorde.”
Når Omar er alene med de unge – uden lærere, vejledere eller pædagoger – oplever han, at de er meget
åbne omkring deres eget liv.
”Jeg kan tydeligt mærke, at de er overraskede over, hvor
åbent jeg fortæller om de negative ting i min fortid og om
den kriminalitet, jeg har lavet. Jeg bryder nogle tabuer,
som de ellers møder i deres hverdag. Min ærlighed er
med til at skabe en dialog, hvor de selv er meget åbne
og fortæller personlige ting til mig og hele gruppen.”
Omar Mohamud oplever, at der er stor forskel på, hvilke
elementer i hans historie og baggrund der får betydning for dialogen med de unge:
”I hovedstadsområdet møder jeg ofte grupper, hvor stort
set alle har en anden etnisk baggrund end dansk. Her er
de meget interesserede i at høre om mine erfaringer med
at have danske kolleger. De spørger f.eks. om, hvad jeg
gør, hvis der bliver drukket alkohol. Andre steder er grupperne generelt mere blandede, og her har de mere fokus
på min kamp for at slippe mit liv med kriminalitet og få en
uddannelse og et arbejde. De er også interesserede i helt
konkrete ting som f.eks., hvordan jeg fandt en praktikplads. Vi diskuterer de emner, der fylder i deres hverdag.”

del 2

Vejledning

█

Fra viden til handling. Januar 2013

De unge rollemodeller har gennemgået et kursus i præsentationsteknik, der har rustet dem til at fortælle deres
historie bedst muligt. Ifølge Omar har præsentationsteknikken stor betydning for hans møde med de unge:
”Jeg har lært, hvordan jeg skal fortælle min historie for
bedst at fange deres interesse. Kurset gav mig mulighed
for at reflektere over min egen historie og betød, at jeg
lærte mig selv at kende på en ny måde. Jeg ser anderledes på mig selv og min fortid nu. At være rollemodel
har haft en kæmpe betydning for mit liv. Det er fantastisk
at opleve, at jeg med min historie kan gøre en forskel i
andres liv.”

Erfaringer fra arbejdet med
lokale rollemodelkorps
Erfaringen med at gennemføre dialogmøder mellem de
unge og unge rollemodeller er, at:
n


Rollemodellerne
skal være unge, der har haft udfordringer med at passe skolen, manglende motivation,
dårlige skoleerfaringer, konflikter med og manglende opbakning fra familien, og som det alligevel er
lykkedes at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse – de skal være mønsterbrydere.

n


De
unge finder rollemodellernes historier vedkommende og troværdige.

n


Det
er vigtigt for dialogens succes at søge et match
mellem rollemodellens profil (baggrund, uddannelse,
erfaringer m.m.) og den pågældende gruppe unge.

n


De
unge skal forberedes på rollemodellens besøg
for at få mest ud af dialogen.

Det er erfaringen, både hos rollemodeller og uddannelsesvejledere, at rollemodellerne har en helt særlig mulighed for at komme i dialog med de unge. Vejlederne
kan give gode råd, men rollemodellerne kan gennem
deres fortællinger vise de unge, hvordan de kan håndtere deres udfordringer og få succes med uddannelsen
og det fremtidige arbejdsliv.

Materialer til lokale rollemodelkorps
■

”JUMP” – Spring ud i dialog om job,
uddannelse og medborgerskab.
Dialogværktøj God til dialog, Brug for alle unge
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2.3 Praktikpladssøgning
og jobforberedelse
Det kan være svært for eleverne på erhvervsuddannelser at få en praktikplads. Det gælder
ikke mindst for elever med anden etnisk baggrund end dansk, som møder mange udfordringer
i praktikpladssøgningen.

Udfordringerne for elever med anden etnisk baggrund
end dansk kan bl.a. skyldes en række usikkerheder,
både hos de unge selv og hos de virksomheder, som
skal ansætte eleverne i praktikforløb.
De unge mangler desuden ofte den viden og det netværk, der kan gøre praktikpladssøgningen lettere.
Fastholdelseskaravanen har derfor udviklet en række
værktøjer, som forsøger at komme hele vejen rundt om
de udfordringer, der opstår, når unge med anden etnisk
baggrund end dansk skal søge praktikplads.

Der er udarbejdet en vejledning til lærere og praktikpladskonsulenter på erhvervsskoler om, hvordan
www.gtilp.dk kan anvendes i praktikpladsopsøgende
arbejde og i undervisningen.

“Guiden til praktikplads” – www.gtilp.dk

Det handler bl.a. om, hvordan de unge kan præsentere
sig selv, når de ansøger, hvordan ansøgningen skal
se ud, hvilke kompetencer der vægtes hos arbejdsgiver, og hvordan en samtale forløber. Andre værktøjer
fokuserer på at forberede eleverne på de situationer,
der opstår i mødet med virksomheden. Fastholdelseskaravanens virksomhedsguider tager ud på skoler og
holder bl.a. oplæg om, hvordan de i deres virksomhed
søger og ansætter elever og lærlinge, hvordan praktikforløbet er, samt kulturen i virksomheden.

Fastholdelseskaravanen har i samarbejde med Erhvervsskolernes Forlag udviklet et interaktivt praktikpladssøgningsværktøj, som skal hjælpe eleverne på
landets erhvervsskoler med at blive endnu bedre til at
søge praktikplads.

Fastholdelseskaravanen har udarbejdet en række konkrete værktøjer, der kan støtte elevernes praktikpladssøgning og jobforberedelse. I Guiden til praktikplads
kan eleverne få en lang række gode råd, når de søger
praktikplads. Denne er nu opdateret som et elektronisk
interaktivt praktikpladssøgningsværktøj, www.gtilp.dk,
som fortsat skal hjælpe eleverne på landets erhvervsskoler med at blive endnu bedre til at søge praktikplads.

Hjemmesiden indeholder bl.a. en række videoer
med arbejdsgivere og praktikpladsvejledere, der har
kendskab til arbejdsmarkedet og til virksomhedernes
krav og ønsker ved ansættelse af elever. Eleverne kan
også hente en række skemaer og værktøjer, der kan
kvalificere deres praktikpladssøgning, ligesom virksomhedsguiderne præsenteres på hjemmesiden.

Kurser for både elever og lærere i praktikpladssøgning
og arbejdspladskultur kan være relevante. I forbindelse
med Guiden til praktikplads er der udviklet et efteruddannelseskursus for praktikpladsopsøgende medarbejdere.
Mange elever kender ikke til kulturen på en arbejdsplads. Der kan være langt fra det miljø og den hverdag,
de er vant til på skolen, til de krav og normer, der er på

Kurser for både elever og
undervisere i praktikpladssøgning og arbejdspladskultur kan være relevante
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en arbejdsplads. Det oplever mange elever, når de skal
i praktik. Fastholdelseskaravanen har derfor tilbudt skolerne en temadag med oplæg fra virksomhedsguider
og rollemodeller, der fortæller om arbejdspladskultur
og normer på en arbejdsplads.

Hjemmesiden www.gtilp.dk er et interaktivt praktikpladssøgningsværktøj, hvor elever kan få en masse praktiske
råd om at søge praktikplads, herunder udarbejdelse af
ansøgning, cv, personlig henvendelse og jobsamtale.

På www.gtilp.dk bliver eleven konkret vejledt i sin ansøgningsfase, som er struktureret i forskellige ansøgningstrin, hvor eleven skaber overblik over faglige og
personlige kvalifikationer og over værdier og interesser.
Hjemmesiden har i gennemsnit 3.800 besøgende om
måneden. På hjemmesiden kan eleverne blive linket
videre til andre portaler med relevans for deres praktikpladssøgning. Fra starten af 2013 har hjemmesiden
www.gtilp.dk kunne downloades som app til tablet og
smartphone.

Virksomhedsguider
Fastholdelseskaravanens virksomhedsguider tager ud
og holder oplæg på skoler om, hvordan de i deres virksomhed ansætter elever, og om selve praktiktidens
forløb og indhold og ikke mindst om, hvordan de
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Portalen www.gtilp.dk
er et interaktivt
praktikpladssøgnings
værktøj, som skal
hjælpe eleverne på
landets erhvervs
skoler med at blive
endnu bedre til at
søge praktikplads –
nu også som app til
tablet og smartphone
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bidrager til at sikre et vellykket praktikophold. Samtidig
oplyser de om, hvordan eleven sammen med skolen
kan forberede sig på praktikperioden. Virksomhedsguiderne fokuserer fortrinsvis på de udfordringer, der
har relevans for elever med anden etnisk baggrund
end dansk, men deres fortællinger er relevante for alle
elever.
Virksomhedsguiderne er f.eks. direktører, HR-ansvarlige,
værkførere og oplæringsansvarlige fra en bred vifte af
private og offentlige virksomheder. De har alle gode
erfaringer med især at have elever med anden etnisk
baggrund end dansk. Guiderne har en masse gode
råd til elever, forældre, lærere, praktikpladskonsulenter,
vejledere og ledere på erhvervsrettede uddannelser.
Fastholdelseskaravanen har i perioden haft 30 virksomhedsguider inden for det tekniske og merkantile
område og SOSU-området fordelt over private og offentlige små, mellemstore og store virksomheder i hele
landet. Det er vigtigt, at virksomhedsguiderne kommer
fra virksomhedstyper, som kan være relevante for elevernes praktikpladssøgning. Virksomhedsguiderne er
stadig aktive og kan kontaktes via www.gtilp.dk, hvor en
oversigt over virksomhedsguiderne findes.
Et besøg af en virksomhedsguide kan bestå af oplæg
fra virksomhedsguiden samt efterfølgende dialog med
tilhørerne. Besøget tilrettelægges efter skolernes konkrete ønsker og behov:
n

 vilke forventninger og faglige og personlige krav,
H
virksomheden har til elever.

n

	Virksomhedens arbejdsgange og virksomhedskultur.

n

	Karrieremuligheder inden for virksomheden eller
branchen.

n

	Gode råd til praktikpladssøgningen.

Virksomhedsguiderne har også deltaget i andre aktiviteter på erhvervsrettede uddannelser, f.eks. forløb
om karriereplanlægning for elever, åbent-hus-dag og
forældrekurser om erhvervsuddannelserne, eller i kompetenceudviklingsforløb om erhvervsuddannelserne for
vejledere.

Materialer fra Fastholdelseskaravanens om praktikpladssøgning
■

www.gtilp.dk
	Guiden til praktikplads. Udarbejdet af Fastholdelseskaravanen og Brug for alle unge
■
www.gtilp.dk/underviser
Guiden til praktikplads – vejledning til undervi	
sere. Udarbejdet af Fastholdelseskaravanen og
Brug for alle unge.
■
App-version af www.gtilp.dk til brug på
	
mobile enheder er ligeledes tilgængelig.

Temadag om praktik
Fastholdelseskaravanen afvik
lede en række temadage, der
gav elever på erhvervsskoler et
indblik i virksomhedernes verden,
praktikpladssøgning og selve praktiktiden i en virksomhed. På dagen
blev eleverne præsenteret for en
praktikvirksomhed inden for deres
område og hørte om virksomhedens rekruttering og fastholdelse
af elever og lærlinge, herunder
arbejdspladsens produktion,
arbejdsforhold, krav til elever/lærlinge, traditioner, normer og kultur.
En temadag har som udgangspunkt haft en varighed på ca. 6
timer med oplæg og workshopper.
Indholdet på temadagen kunne
dog varieres og justeres, så det
passede til elevernes behov.
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Fastholdelseskaravanens koncept
for en temadag om praktik omfattede typisk følgende elementer:
n

n

	
Oplæg ved virksomhedsle
dere, der fortalte om virksomhedens krav og forventninger
til kommende elever/lærlinge,
arbejdsområder, kultur samt
praktikforløbet.
 n workshop, hvor f.eks. en
E
skuespiller gav gode ideer og
tips til, hvordan eleverne bedst
kunne søge praktikplads og
gennemføre praktiktiden.

n

I klasserne arbejdede eleverne
med det elektroniske praktikpladsværktøj www.gtilp.dk.

Temadagen har givet eleverne et
godt indblik i, hvordan en virksomhed fungerer, og de er blevet
rustet til at kunne handle hensigtsmæssigt i ansøgningstiden og i
selve praktikken. Underviseren
kunne også efterfølgende relatere
sin undervisning til den konkrete
praktiksituation.
Inspiration til temadag gives i
hæftet I virksomhedernes verden.

Dette kunne f.eks. ske gennem optræden ved en teatergruppe med
hverdagsscener fra en arbejdsplads. På en underholdende måde
får eleverne præsenteret realistiske situationer fra en arbejdsplads.
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2.4 Familiesamarbejde
Familien spiller en vigtig rolle i børns udvikling og valg af uddannelse. Når forældre og uddannelsessted samarbejder, kan de bedre støtte de unge i deres uddannelses valg og -forløb. Fastholdelseskaravanens erfaringer med familiesamarbejde er gode og viser, at flere
unge fastholdes i en ungdomsuddannelse, når der fra starten etableres et tæt samarbejde
mellem familien og uddannelsesstedet.

Det er vigtigt, at forældre deltager aktivt i deres børns
læring og uddannelsesforløb – fra børnene er helt små,
til de bliver unge og skal vælge en ungdomsuddannelse.
Familien spiller en vigtig rolle, fordi forældrene kan
støtte børnene i deres faglige, sociale og personlige
udvikling. Forældrene tilskynder også deres børn til at
vælge en uddannelse. Men ikke alle forældre har forudsætninger for at rådgive deres børn om valg af f.eks.
erhvervsfaglig uddannelse. Der er en risiko for, at den
unge i samråd med familien vælger uddannelse ud fra
hensyn til status, vennernes valg af uddannelse o.lign.
og ikke ud fra dækkende viden om egne muligheder og
faglige kompetencer samt uddannelsernes status i det
danske samfund.
Forældre med anden etnisk baggrund end dansk
kender måske ikke det danske uddannelsessystem.
Forældrene kan tro, at uddannelsernes indhold, status
og efterfølgende karrieremuligheder er de samme som
for de fag, de kender fra deres hjemland. Uddannelser
inden for håndværksfag på erhvervsskoler kan derfor
være mindre prestigefyldte og attraktive for forældre
med anden etnisk baggrund end dansk. Det er ikke ualmindeligt, at forældre med en anden etnisk baggrund
end dansk er ambitiøse på deres børns vegne og også
tilskynder dem til en gymnasial ungdomsuddannelse
og en senere akademisk uddannelseskarriere.
Familierne er vigtige i et samarbejde med skolerne
med henblik på at fastholde de unge i et uddannelsesforløb. Familierne kan være med til at fastholde
de unges motivation og måske støtte dem med faglig
bistand. Familierne kan også støtte socialt og personligt, hvis den unge i perioder har brug for særlig støtte.
Familien er tættest på den unge og kan måske tidligt
vurdere, om den unge er frafaldstruet. Familien vil også
helt naturligt og uvilkårligt det bedste for sine børn og
kan i samarbejde med skolerne nå langt med at støtte
den unge i uddannelse.

Der ligger derfor et særligt ansvar på erhvervsskolerne,
så de i tæt samarbejde med familien kan være med til
at bygge bro mellem de unges sociale liv på uddannelsesstedet og i hjemmet. Den unge kan opleve større
trivsel, hvis forældrene har større tryghed og indsigt i,
den unges deltagelse i sociale aktiviteter med klassen,
skoleudflugter og rejser mv.

Et tæt samarbejde mellem
familie og skole kan bygge
bro mellem de unges sociale liv på uddannelsesstedet og hjemmet
Fastholdelseskaravanen har i samarbejde med flere
produktionsskoler, erhvervsskoler og UU-centre arbejdet med familiesamarbejde. Der har været flere mål
med samarbejdet:
n

I nddrage familierne i at understøtte deres børns
valg af uddannelse. Dette er bl.a. sket ved at give
forældrene kendskab til og indsigt i forskellige
former for uddannelse. Forældrenes støtte kommer
derved til at hvile på både kendskab til uddannelser
og de unges interesser og muligheder med særligt
sigte på EUD.

n

 amarbejde mellem skolerne og familierne, så de
S
unge fastholdes i uddannelse.

Fastholdelseskaravanen har gennemført en række initiativer, der sætter fokus på samarbejde med forældre
med anden etnisk baggrund end dansk. Familiesamarbejdet har omfattet hjemmebesøg, introduktionsmøder, kurser for vejledere m.m.

Den unge kan opleve større trivsel, hvis forældrene
har større indsigt i og tryghed ved den unges deltagelse i sociale aktiviteter med klassen, skoleudflugter og rejser mv.
del 2
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Forældrene oplever
hjemmebesøget som
positivt og finder,
at samarbejdet med
skolen er forbedret
Metoder for hjemmebesøg
Forberedelse
Et hjemmebesøg skal forberedes.
Det er vigtigt at involvere den unge
i hjemmebesøget og få den unge
til positivt at forstå og acceptere
det. Hvis den unge er fyldt 18 år,
skal han/hun give sit samtykke,
men under alle omstændigheder
er det nødvendigt, at den unge på
forhånd er indforstået med hjemmebesøget.
Man skal ikke komme uanmeldt
på hjemmebesøg. Ring eller skriv
til familien, og aftal besøget.
Nogle gange kan det også være
en fordel, at den unge medvirker
i planlægningen af mødet. Den
unge må dog ikke være ansvarlig
for planlægningen af besøget.
Ikke alle forældre med anden
etnisk baggrund end dansk taler
og/eller forstår dansk, ligesom der
i uddannelsessammenhæng er
mange nye termer, der kan være
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ukendte for forældrene. Det er
derfor nødvendigt at bruge tolk, og
det er ikke nogen god ide at bruge
familiemedlemmer eller den unge
selv som tolk!

Positiv anledning
Hjemmebesøget skal afholdes
tidligt i uddannelsesforløbet.
Anledningen til mødet skal begrundes positivt med, at du/vejlederen /underviseren ønsker at give
familien information om skolen og
uddannelsesmuligheder. Brug aldrig det første hjemmebesøg til at
tale om eventuelle problemer eller
konflikter (vis altid en vej frem!).

Metode
Vis i praksis, at du og skolen
altid er imødekommende over
for samarbejde med forældrene
og familien. Fortæl gerne, i hvilke
tilfælde et tæt samarbejde kan
være nødvendigt, og hvordan du
og familien eventuelt kan samar-

bejde. Inviter familien til at komme
på skolen eller se uddannelsesstedet, og giv dem dine kontaktoplysninger, så de altid kan ringe eller
besøge dig på skolen, hvis de har
spørgsmål o.lign.

Bank på døren
– men bank ikke døren ind
Erfaringer fra hjemmebesøg fra
erhvervsskoler og produktionsskoler er, at familierne har været meget positive over for besøget og
åbnet deres dør. Det har i højere
grad været vejlederne /underviserne, der har oplevet det som
vanskeligt at banke på familiernes
dør og træde ind i den private
sfære. Overvind denne barriere,
fordi familierne kun er imødekommende og ser besøget som en
fremstrakt hånd til samarbejde, der
er investeringen værd! Du møder
kun gæstfrihed, som du skal tage i
mod på en professionel måde.
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2.4.1 Hjemmebesøg – knock, knock!
Produktionsskolerne i Slagelse og Holbæk har gode erfaringer med hjemmebesøg hos bl.a.
forældre med anden etnisk baggrund end dansk.

Slagelse Produktionsskole har i samarbejde med Fastholdelseskaravanen udbygget familiesamarbejdet med
indledende hjemmebesøg. Hjemmebesøgene gennemføres af en vejleder/underviser, som under besøget
fortæller om skolen og fra starten etablerer en god
dialog med forældrene.
Vejledernes/undervisernes erfaring er, at hjemmebesøg kan være tidskrævende, men giver gode resultater og er investeringen værd. Forældrene er meget
imødekommende, og alle har hidtil åbnet deres dør
for vejlederne/underviserne. En vigtig pointe er dog, at
samarbejdet skal begrundes med en positiv anledning
– f.eks. at skolen gerne fra start vil give information
om skolen og undervisningsaktiviteterne og indlede et
godt samarbejde med forældrene.
Hjemmebesøg er nu en fast anvendt metode på Slagelse Produktionsskole – også selv om flere af vejlederne
synes, det er svært. Det kan være udfordrende at skulle
forlade det trygge skolemiljø og møde forældrene på
deres hjemmebane.
Holbæk Produktionsskole startede hjemmebesøgsindsatsen op i samarbejde med Fastholdelseskaravanen.

Som leder var forstander Anne Dorit Nielsen naturligt
fokuseret på virkningerne af hjemmebesøgene i forhold
til de ekstra ressourcer, som indsatsen kræver. Selv om
hjemmebesøg tager tid, er hun ikke i tvivl om værdien:
”Hjemmebesøg giver et godt samarbejde mellem familien, den unge og skolen. Det giver resultater på flere områder – både i forhold til konfliktløsninger, bedre støtte til
den unge i uddannelsesforløbet og undgået frafald. Jeg
er sikker på, at de timer, vi bruger på hjemmebesøg, dem
tjener vi ind på andre områder,” siger forstander Anne
Dorit Nielsen.
Holbæk Produktionsskole oplever, at både lærere og
forældre får et godt udbytte af familiesamarbejdet:
”Lærergruppen bliver bevidst om, at familien og familiens
betydning ikke er afskaffet ved elevens 16., 17. og 18. år.
Det betyder, at relation, kontakt og samarbejde optimeres både mellem ung og forældre og mellem skole og
hjem. Samarbejdet betyder, at skolebesøg bliver afmystificeret. Når forventning og anerkendelse kommer i spil
– både fra skolen og fra familien – påvirker det elevens
fastholdelse positivt," fortæller Anne Dorit Nielsen.

Resultater af arbejdet med hjemmebesøg
Der er blevet afholdt 34 hjemmebesøg på Holbæk Produktionsskole. Enkelte af de inviterede
familier har fravalgt hjemmebesøg.
Hjemmebesøgene er overordnet
gået godt. Forældrene har været
glade for besøgene og har stillet
mange spørgsmål angående deres
børns uddannelsesmuligheder
og de fire erhvervsskoler, som
produktionsskolen typisk sender
elever videre til.
Det kan være vanskeligt isoleret
at måle resultaterne af hjemmebesøg. Ernst & Young har i 2012
evalueret bl.a. hjemmebesøg for
Fastholdelseskaravanen og interviewet både vejledere på skoler og
familier.
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Evalueringen viser, at:
Forældrene oplever hjemmebesøget som positivt og finder,
at samarbejdet med skolen er
styrket. Forældrene tilkendegiver,
at de i kraft af hjemmebesøget
nu kender mere til uddannelsen
og skolemiljøet og ved, hvor de
kan henvende sig for at få råd og
støtte.
n

n
Vejlederne /underviserne ople
ver, at samarbejdet med den unge
og familien er blevet forstærket.
Der grundlægges tidligt en god og
tillidsfuld relation mellem familien
og skolen – en relation, som kan
anvendes til information, men også
til at iværksætte eventuelle støtteforanstaltninger i tilfælde af risiko
for frafald på et senere tidspunkt.

Jf. Ernst & Young delrapport: Evaluering af Fastholdelseskaravanens
indsatser 2009 til 2011, 3. perioderapport, september 2011.
UU Roskilde og Roskilde Handels
skole har selvevalueret deres familiesamarbejde. Både UU Roskilde
og Roskilde Handelsskole kan
genkende resultaterne fra Ernst &
Youngs evaluering. Ingen af parterne har klar effektdokumentation
af indsatsen eller økonomiske beregninger, som kan dokumentere
resultaterne. Begge parter oplyser,
at nok kræver familiesamarbejdet
ressourcer, men at de er overbevist om, at på den lange bane er
det investeringen værd. Med familiesamarbejdet fastholdes uden
tvivl flere elever i uddannelse.
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2.4.2 Erfaringer og gode råd
om hjemmebesøg
– Ungdommens Uddannelsesvejledning i Roskilde Kommune
Ungdommens Uddannelsesvejledning i Roskilde Kommune benytter hjemmebesøg som en
fast metode i familiesamarbejdet med bl.a. familier med anden etnisk baggrund end dansk.
Vejleder Lisbeth Hellmers har været ansat hos UU Roskilde i otte år og har gennemført et
stort antal hjemmebesøg.

”Det kræver tid at opbygge tillidsskabende relationer til
familierne,” fortæller Lisbeth Hellmers. ”Fra start er det
ikke alle unge, der ser positivt på, at vi gerne vil hjem
og besøge dem og deres familie. Husk på, at for mange
unge og deres forældre er hjemmebesøg forbundet med
noget negativt. I folkeskolen kom lærerne kun på besøg,
hvis der var noget galt. Familien skal forstå, at vi kommer
med gode nyheder!”
UU Roskilde bruger derfor meget tid på at forklare de
unge, hvad formålet med hjemmebesøget er, og på at
sætte besøget ind i en positiv ramme fra starten af:
”Tal grundigt og længe med de unge om formålet med
hjemmebesøget. Fortæl, hvad du gerne vil tale med
forældrene om, og understreg, at mødet ikke handler
om, at der er noget galt, eller at du som vejleder gerne
vil foregribe problemer. Du vil give noget information og
fortælle familien, at de altid er velkomne på skolen eller
til at ringe til mig, hvis de har brug for det.”
En regel hos UU Roskilde er aldrig at foretage et hjemmebesøg mod de unges ønske:
”Vi har da nogle unge, som ikke ønsker, at vi kommer på
besøg hjemme hos dem. Det må vi respektere. Det nytter
jo ikke, at vi måske får et godt forhold til forældrene, hvis
vi mister tilliden og relationen til den unge. Hvis den unge
er fyldt 18 år, så er det jo under alle omstændigheder et
lovkrav, ar den unge giver sit samtykke.”
Det er heller ikke alle unge, der har en familie at
besøge. UU-vejleder Lisbeth Hellmers fortæller, at snakken om hjemmebesøg også kan afsløre, at ikke alle
unge har tætte familierelationer til forældre eller søskende. Andre har familier, men de er måske meget lidt
ressourcestærke. I begge tilfælde giver det værdifuld
information om, at den unge kan have behov for særlig
opmærksomhed og støtte.

For familier af anden etnisk baggrund end dansk er
tolkning måske en nødvendighed ved hjemmebesøget:
”Vi bruger altid autoriserede tolke, hvis vi mener, det er
nødvendigt for udbyttet af hjemmebesøget. Det er ikke
ok at bruge familien eller den unge selv som tolk. Det synes vi ikke – hverken etisk eller af hensyn til udbyttet. Det
er klart, at det koster noget mere og er lidt besværligt,
men det er nødvendigt, og pengene er givet godt ud. Det
er vigtigt at få et samarbejde med familierne med anden
etnisk baggrund end dansk, og tolkning kan være med til
at give den grundige information til forældrene.”
UU Roskilde har faste kontaktpersoner til samarbejdet
med familierne. Med hjemmebesøgene bliver der skabt
nogle personlige relationer. Det er vigtigt, at familierne
ikke hele tiden oplever, at de skal samarbejde med nye
personer på skolen.
”Ved efterfølgende kontakter til familien – eller hvis
familien henvender sig personligt til dig igen – så er det
afgørende, at du er tilgængelig, og at du ikke sender familien videre til en ny person. Med hjemmebesøget bliver
der skabt en relation og en tillid, som skolen skal evne at
fastholde!”
Hos UU Roskilde hersker der ingen tvivl om, at ekstra
ressourcer til hjemmebesøg er givet godt ud:
”Vi får med hjemmebesøg skabt et samarbejde med
familien, som vi kan bruge senere, hvis der skulle opstå
behov. Vi oplever også, at flere af forældrene efterfølgende selv henvender sig til os, hvis de f.eks. er bekymrede for, om deres barn klarer sig godt i uddannelsen.
Så tager vi en samtale med forældrene og den unge. Vi
undgår helt sikkert, at flere af de unge falder fra, fordi vi
i god tid sammen med forældrene sætter ind,” fortæller
UU-vejleder i Roskilde Kommune Lisbeth Hellmers.

Vi undgår helt sikkert, at flere af de unge falder
fra, fordi vi i god tid sammen med forældrene
sætter ind
32
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2.4.3 Introduktionskurser
for forældrene
Flere erhvervsskoler har sammen med Fastholdelseskaravanen afholdt introduktionsmøder
på erhvervsskolerne for forældre, herunder også målrettet forældre med anden etnisk
baggrund end dansk. Møderne er typisk aftenmøder med korte oplæg og rundvisning på
skolerne. Der har også været anvendt rollemodeller, der har fortalt om deres skolegang og
efterfølgende erhvervskarriere.

Erfaringen fra skolerne er, at det kan være svært at få
forældre med anden etnisk baggrund end dansk til at
komme til introduktionsmøderne. Forberedelserne er
vigtige. Forældrene skal gerne inviteres personligt og/
eller ved skriftlig invitation på eget sprog. Der er gode
erfaringer med at benytte bus og hente forældrene,
hvis f.eks. der er stor geografisk afstand fra større
boligområder til erhvervsskolen.

vise interesse for deres uddannelse. Forventningerne
til forældrene handler om at vise interesse for deres
børns uddannelse, f.eks. ved at møde op til arrangementer på skolen og ved at spørge til deres børns
lektier.

Det kan også være en god ide, hvis forældrene et par
dage før arrangementet igen bliver inviteret personligt
– f.eks. telefonisk eller med sms.

Kommunikationen på introduktionskurserne skal
selvsagt ikke kun gå én vej. Formålet med kurserne var
også, at forældrene fik mulighed for at fortælle, hvad
der er vigtigt for dem som forældre, og at de fik stillet
nogle af de spørgsmål, de havde vedrørende skolerne
og deres børns uddannelses- og jobmuligheder.

Ungdommens Uddannelsesvejledning i Roskilde og
Lejre (UU Roskilde) har haft et samarbejde med Fastholdelseskaravanen om at udvikle og afholde introduktionskurser for forældre med anden etnisk baggrund
end dansk på erhvervsskoler i Roskilde og omegn.

Det er vigtigt, at forældrene føler sig velkomne og er
trygge. Oversættelse og god forplejning betyder noget,
fordi forældrene oplever, at der tages godt imod dem,
og at skolen gør noget ekstra for dem, så de kan støtte
deres unge i uddannelsen.

Målgruppen for introduktionskurserne var forældre
med anden etnisk baggrund end dansk med børn i
6.-9. klasse. Det var overvejende forældre, som skolen
havde meget lidt kontakt med, f.eks. forældre, der ikke
deltog i forældremøder, forældre med dårlige danskkundskaber og forældre til elever med et stort fravær.
Derudover har det selvfølgelig været afgørende, at
målgruppen var forældre til børn, som potentielt kunne
begynde på en erhvervsuddannelse.

På introduktionskurserne var forældrene blevet
placeret i tolkegrupper, så tolkningerne forstyrrede
mindst muligt. Herefter var der en fælles velkomst, hvor
forældrene blev præsenteret for skolernes uddannelsesmuligheder, hvad man kan blive, praktikmuligheder
osv. Efter den fælles introduktion var der rundvisning
på skolen, og til sidst en mere grundig information om
uddannelsesmuligheder på de erhvervsfaglige uddannelser (enten fælles eller i tolkegrupper). Under hele
forløbet kunne forældrene stille spørgsmål og drøfte
temaer af særlig interesse – f.eks. praktikpladsmuligheder, løn og efterfølgende karrieremuligheder.

Formålet med introduktionskurserne var, at forældrene
fik et kendskab til erhvervsskolerne og de uddannelser,
de tilbyder. Målet var, at forældrene fik en viden om de
krav og forventninger, der er til de unge og til dem som
forældre. Forventningerne til de unge drejer sig bl.a.
om, at de skal lave lektier, møde hver dag til tiden og

Erhvervsskolerne havde alle udvalgt nogle elever, der
gik på skolen, og som kunne agere ”rollemodeller” på
introduktionskurset. Elevernes deltagelse i introduk-

Det er vigtigt, at forældrene føler sig velkomne og
er trygge. Oversættelse og god forplejning betyder
noget, fordi forældrene oplever, at der tages godt
imod dem, og at skolen gør noget ekstra for dem,
så de kan støtte deres unge i uddannelsen
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Flere forældre udtrykte ønske
om, at de meget gerne ville
inviteres til lignende arrangementer på skolerne i fremtiden

tionskurserne var en succes. Forældrene fik med rollemodellerne et levende eksempel på en erhvervsskoleelev og kunne tale med rollemodellerne om, hvordan
det var at gå på skolen og om at være i praktik/lære
samt søge praktikplads.
I starten varede kurserne godt tre timer, men UU
Roskilde valgte at reducere kurserne til ca. to timer. UU
Roskilde har evalueret introduktionskurserne for forældrene. I alt 51 forældre med anden etnisk baggrund
end dansk har hidtil deltaget i et introduktionskursus.
Evalueringen viste, at forældrene var meget positive.
De udtrykte, at de havde lært en masse om skolen,
at de var taknemmelige for den gode velkomst og for
arrangementet i det hele taget. Flere forældre udtrykte
ønske om, at de meget gerne ville inviteres til lignende
arrangementer på skolerne i fremtiden.
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Succesen med hjemmebesøg og introduktionskurser
for forældre med anden etnisk baggrund end dansk
har betydet, at UU Roskilde og de lokale erhvervsskoler
fortsætter indsatsen. Under forløbet har UU Roskilde
opnået en række erfaringer. Erfaringerne bliver løbende
opsamlet og brugt til at kvalitetsudvikle kurserne.

Materialer fra Fastholdelseskaravanen
om familie- og forældresamarbejde
■

Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser – Håndbog til hjemmebesøg
(2010). Hæfte udgivet af Fastholdelseskaravanen og Brug for alle unge
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2.5 Intensive vejledningsforløb
giver unge en tro på uddannelse
og fremtid
Unge har ikke altid forudsætningerne for at træffe et uddannelsesvalg efter grundskolen.
Det gælder også for grupper af unge (især drenge) med anden etnisk baggrund end dansk.
De står ofte over for en række udfordringer som manglende selvtillid, motivation eller viden
om uddannelsessystemet.

For at imødekomme disse udfordringer har Fastholdelseskaravanen udviklet et intensivt vejledningsforløb for
unge, der skal til at vælge, hvad de vil efter grundskolen.
De intensive vejledningsforløb blev gennemført i
samarbejde med en række lokale UU-centre,
produktionsskoler og ungdomsskoler.
De intensive vejledningsforløb kan lokalt variere i
indhold og varighed, så de bedst matcher de unges
behov. Et typisk forløb har en varighed af 2-6 uger og
består af følgende elementer:

sesvejleder fra UU Vestegnen. Herefter udarbejdes
der en uddannelsesplan for de unge, som så starter
på en række forskellige aktiviteter eller følger en linje
på Produktionsskolen, indtil de kommer videre på en
ungdomsuddannelse.
I Glostrup afprøvede UU Vestegnen i perioden maj til
ultimo 2012 i samarbejde med jobcentret og Glostrup
Produktionshøjskole et intensivt vejledningsforløb for
unge ikke-uddannelsesafklarede, som har brug for en
hånd til at komme i gang med en erhvervsuddannelse.
I de intensive vejledningsforløb får de unge tilbud om
virksomhedspraktik over en længere periode, således
at de får det fornødne branchekendskab, inden de
træffer et valg om uddannelse.

n


Fortællerværksted,
hvor den unge opnår
anerkendelse ved at fortælle sin egen historie.

n

 upervision, hvor den unge har individuelle samtaler
S
om sine personlige og sociale udfordringer.

Et vejledningsforløb hos UU Vestegnen er struktureret
således:

n

I ndividuelle vejledningssamtaler om den unges
faglighed og uddannelsesmuligheder.

Uge 1:
n
Skabe tillid mellem deltagerne.

n


Udarbejdelse
af individuelle handlingsplaner.

n

Det tilstræbes, at vejledningsforløbene placeres i perioden op til uddannelsesstart, så den unge umiddelbart
efter kan påbegynde en ungdomsuddannelse. Det er
også muligt at kombinere et vejledningsforløb med et
praktikophold, så den unge kommer ud på en arbejdsplads og snuser til både arbejdsmiljøet og det faglige
indhold. Vejledningsforløb i kombination med praktik
giver en god introduktion til faget inden en eventuel
uddannelsesstart.
UU Vestegnen afvikler i samarbejde med Albertslund
og Glostrup Kommune en række intensive vejledningsforløb. Disse kurser afvikles på Glostrup Produktionshøjskole, hvor der i de første 14 dage gives meget
intensiv vejledning under medvirken af en uddannel-

Drøfte uddannelsesmuligheder generelt.
Fremtid og muligheder – med udgangspunkt i filmen
I 7 sind.

n	

Uge 2:
n
Det gode liv.
n

Drøfte fremtid og livsstile.

n

Besøg af rollemodel.

Uge 3:
n
Job og uddannelsesplanlægning.
n

Udarbejdelse af uddannelsesplan.

n

Sundhed og kost.

Det tilstræbes, at vejledningsforløbene placeres i perioden op til uddannelsesstart, så den unge umiddelbart efter kan påbegynde en ungdomsuddannelse
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Vi møder de unge
med åbenhed og
med anerkendelse
Intensive vejledningsforløb

Intensive vejledningsforløb med vellykkede
resultater
Leder af UU Vestegnen Carsten Bøtker betragter med
tilfredshed effekterne af de intensive vejlednings
forløb. Tallene bekræfter hans fornemmelse. De har
sammen med Fastholdelseskaravanen udviklet et
succesrigt vejledningsforløb for grupper af unge, der
skal have støtte til at vælge en ungdomsuddannelse.
UU Vestegnen har sammen med Fastholdelseskaravanen udviklet en række intensive vejledningsforløb i
samarbejde med de fem kommuner under UU Vestegnen. Fordelen ved de intensive vejledningsforløb er, at
de bygger på solid viden om de unge og om vejledningsmetoder med fokus på anerkendelse og motivation:
”Vi møder de unge med åbenhed og med anerkendelse.
Ingen løftede pegefingre eller formanende prædikener.
Hvis ikke de unge er med og motiverede, så hjælper det
kun kortvarigt,” fortæller Carsten Bøtker, leder af UU
Vestegnen.
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Kurserne er meget koncentrerede, men er samtidig meget fleksible. Der skal være plads til at tilpasse metoder
og faglige temaer efter ungegruppens behov.
”Vores erfaring er, at faste koncepter ikke holder.
Naturligvis er der en overordnet plan for forløbet, men
vejlederne skal mestre en bred vifte af metoder og skal
inddrage de emner, som er relevante for netop de unge,
de har med på kurset. Det stiller store krav til vejlederne
om hele tiden at skulle fornemme behov og tilpasse
metoderne herefter,” påpeger Carsten Bøtker.
Carsten Bøtker har skarpt fokus på, at de intensive
vejledningsforløb også rykker de unge mod uddannelse. UU Vestegnen følger derfor nøje resultaterne af
de enkelte forløb og har iværksat en ekstern, uafhængig evaluering af alle sine forløb. Effektmålingerne er
positive, og Carsten Bøtker er meget tilfreds:
”64 % af de unge er efter et intensivt vejledningsforløb
aktive – enten i uddannelse eller ved at gøre sig klar til
uddannelsesstart. Vi skal huske på, at vores målgruppe
er unge, der på kort tid har rykket sig meget langt i
forhold til motivation for uddannelse og afklaring om uddannelsesmuligheder.”

37

2.5.1 Unge får selvtillid
på intensive vejledningsforløb
De uddannelsesfremmede unge er ikke en homogen gruppe. Hvert tal i statistikken over
unge, der ikke er startet på en ungdomsuddannelse, dækker over meget individuelle interesser, uddannelsesforudsætninger og generelle livsvilkår. Nihad og Abdi er to unge, der
deltager i et intensivt vejledningsforløb. De fortæller om deres baggrund og interesser for
uddannelse og om, hvad de har fået ud af at deltage i et intensivt vejledningskursus.

Intensive vejledningsforløb

Nihad har fået mod
på uddannelse
Nihad er en ung kvinde, der er ved at afslutte et inten
sivt vejledningsforløb. Nihad er meget glad for kurset.
Hun vurderer, at det har hjulpet hende med hendes
personlige problemer, og at hun i dag er bedre rustet
til at søge en elevplads.
Nihads liv har ikke formet sig som de fleste unge
kvinders. Hun er 28 år og blev som 14-årig tvunget til
hjemlandet og gift med en mand. Hun er i to omgange
blevet tvunget til forældrenes hjemland, hvor hun mod
sin vilje blev tilbageholdt. I syv år har hun været tvunget væk fra Danmark.
Hun fik sin første datter som bare 15-årig i forældrenes
hjemland. Siden fik hun endnu en datter. Først som
24-årig var hun parat til at forbedre sine skolefærdigheder og afslutte 10. klasse på VUC. Herefter startede
hun på HF, men faldt fra, fordi problemer med forældre
og hensynet til børnene gjorde det svært at magte de
mange skolekrav. Hun startede efterfølgende på en
HG-uddannelse. Hun søger nu praktikplads som kontorassistent, men har svært ved at finde drømmejobbet i
en kommune.
Nihad deltager i et intensivt vejledningsforløb. Hun var
i starten meget imod endnu et vejledningstilbud. Hun
vidste jo, hvad hun ville! Hun søgte praktikplads i kommunerne.
I dag er Nihad glad for tilbuddet. Hun fortæller, at hun
har lært meget af at være i et intensivt vejledningsforløb. Hun er især glad for, at vejlederne er gode til at
tale om alle de problemer, som Nihad stadig har i livet.
At det er svært at bo hjemme hos forældrene. At det er
svært at være på arbejde, når børnene er utrygge og
hele tiden ringer til hende.
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Under vejledningsforløbet har Nihad fået hjælp til at
løse nogle af sine vanskeligheder. Hun har også fået
gode venner blandt de unge på kurset. Hun er glad og
møder gerne hver morgen. Hvor hun tidligere havde et
fravær på 75 % på vejledningskurser, er hun nu meget
stabil.
Nihad har også fået en masse viden, gode ideer og
værktøjer til at forbedre sin praktikpladssøgning. Hun
er blevet klar over, at en kommune er en stor arbejdsgiver med mange forskellige typer job inden for kontorområdet. Tidligere søgte hun bredt, tilfældigt og meget
upersonligt ved at sende en ansøgning til rådhuset
i kommunen. Nu søger hun relevante elevpladser og
henvender sig gerne personligt.
Hun har fået værktøjer til at skrive ansøgninger og
cv’er, som personligt og fagrelevant er rettet mod den
pågældende kommunale afdelings behov og ønsker.
Hun er blevet helt dygtig til it, og hun har af vejlederne
fået mange gode tips til at søge elevpladser på internettet.
Vejledningsforløbet har styrket hendes selvtillid og
tro på, at hun nok skal få styr på boligsituationen og
døtrenes utryghed. Hun er også overbevist om, at hun
nok skal finde en elevplads. Nihad ved godt, at alt ikke
bliver nemt, og alt ikke er løst i morgen. Den erkendelse gør hende også stærk, fordi hun føler sig rustet til at
blive ved – også selv om hun vil møde modgang.
Efter vejledningskurset håber Nihad på, at hun ikke
skal gå hjemme og søge elevplads uden støtte og
rådgivning. Hun vil gerne i et nyt længerevarende
forløb, hvor hun fortsat kan arbejde med sine personlige udfordringer, samtidig med at hun får hjælp til at
få den ønskede elevplads. Måske ikke en elevstilling på
rådhuset, men bare det bliver i kommunen.
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Intensive vejledningsforløb

Abdi vil ud af
kriminalitet og
starte på en frisk
Abdi er en ung mand på 19 år med baggrund fra
Somalia. Han har et kraftigt temperament og har
været dømt for vold og afsonet straf i et år. Tidligere
var lektier og uddannelse ikke interessante for Abdi.
Det intensive vejledningskursus har givet stof til efter
tanke. Han forstår nødvendigheden af uddannelse og
af, at han får styr på sin adfærd og kriminalitet.
Abdi og hans familie ”har svært ved at få styr på tingene,” som han selv udtrykker det. I Somalia var det anderledes. Der havde familien en butik og status. I dag
er moderen syg, og faderen er sjældent hjemme. Abdi
har været indblandet i alvorlig kriminalitet med vold,
hærværk og indbrud. Desværre er der også problemer
med hans to mindre søskende, der har lavet hærværk
på skolen.
I starten var Abdi meget imod at skulle starte på det
intensive vejledningsforløb. Han og vennerne ville hellere hænge ud og spille fodbold end tale om uddannelse og fremtid. I begyndelsen var hans attitude meget
tillukket og fjendtlig over for de andre holdkammerater
og vejlederne.
Abdi har da heller ikke gode erfaringer med sine
tidligere forsøg på uddannelse. To gange er han startet
på en HG, men er hver gang blevet smidt ud af skolen
efter få måneder. Sidst blev han smidt ud på grund af
vold mod en anden elev.
Hans forudfattede negative holdning til kurset blev
gradvist ændret. Dels fordi de andre unge på kurset fortalte om deres baggrund, vanskeligheder og
fremtidsønsker. Abdi kunne spejle sig i deres historier.
Han fik også tillid til de andre på holdet og til vejlederne.

Filmen og de efterfølgende samtaler med holdkammeraterne og vejlederne fik Abdi til ”at se lyset,” som
han med et smil udtrykker det. Han forstår nødvendigheden af, at han får styr på sit temperament og undgår
mere vold og kriminalitet. Han har på eget initiativ søgt
kurser om vredeshåndtering på internettet. Han taler
nu også mere seriøst med vejlederne om fremtid og
om uddannelse.

Abdi ønsker at være rollemodel
Abdi vil gerne starte på HG. Først skal han afsone
endnu en dom, men bagefter vil han gerne starte på en
frisk. Vejlederen fortæller ham, at han også under strafafsoningen kan starte på en frisk, og at en fodlænke
måske er en løsning. Han afsøger og overvejer stadig
mulige løsninger.
Abdi og vejlederen taler åbent om de udfordringer,
der er for hans fremtid. Han skal finde motivationen
og oprigtigt have viljen til at tage en uddannelse og
derved få et andet liv. Det er ikke nemt, for bogstaveligt
talt står vennerne og hænger ud rundt om vejledningshusets hjørne.
Abdis motivation for uddannelse er især drevet af
ønsket om at være rollemodel for sine to mindre søskende. Han er bekymret for, at hans søskende også
skal ende i kriminalitet. Derfor vil han gerne starte på
HG igen, men denne gang på en ny skole og med nye
venner. Venner, der ikke kender Abdi, så han ikke er
bundet af de nuværende venners fjendtlige holdning til
lektier og uddannelse.
Abdi går på vejledningskurset, og hans planer er
endnu ikke konkrete. I vejledningsforløbet er Abdi i en
”erkendelsesfase”, hvor motivationen for uddannelse
er ved at blive skabt. Snart skal Abdi og vejlederen tale
mere konkret om ”at starte på en frisk” – enten allerede
under strafafsoningen, eller lige efter Abdi kommer ud
af fængslet.

En film fik især Abdi til at reflektere over sit liv og
fremtid. En formiddag viste vejlederen filmen I 7 sind.
I filmen fortæller unge om deres valg af uddannelse og
fremtid og berører temaer som tilhørsforhold, religion,
kriminalitet og ekstremisme, identitet og uddannelse.

Abdis motivation for uddannelse er især
drevet af ønsket om at være rollemodel for
sine to mindre søskende
40
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Resultater af arbejdet med intensive
vejledningsforløb
LG Insight har for UU Vestegnen og Fastholdelseskaravanen evalueret effekterne af de intensive vejledningsforløb under UU Vestegnen.

Materialer fra Fastholdelseskaravanen
om intensive vejledningsforløb
■

Intensive vejledningsforløb – Inspirationshæfte
til UU-vejledere m.fl. (2012). Hæfte

■

Kort om Projekt Intensive vejledningsforløb 		
2010-2012. Hæfte.

Evalueringen viste, at i alt 102 unge har deltaget/gennemført et intensivt vejledningsforløb. Fordelingen af
unge på forskellige karakteristika var:
n

59 % drenge og 41 % piger.

n

26 % i alderen 16-18 år.

n

74 % over 18 år.

n

56 % med dansk baggrund.

n

44 % med ikke-dansk baggrund.

Efter afslutning på de intensive vejledningsforløb
var status for de unge:
n

53 % havde påbegyndt en ungdomsuddannelse.

n

6 % havde fået ordinært arbejde.

n

 % var i anden aktivering, f.eks. et nyt vejlednings
5
tilbud.

n


36
% var fortsat uden tilknytning til uddannelses
systemet eller arbejdsmarkedet.

Kilde: LG Insight, december 2012.
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3.0 Netværk med den unge
i centrum
Samarbejde mellem lokale aktører i netværk eller såkaldte uddannelsesnav kan hjælpe
unge på ”den rette vej” mod uddannelsesstart. Fælles mentorordning, iværksætterkurser og
intensive vejledningsforløb er eksempler på samarbejdsindsatser.

Mange fagpersoner og myndigheder kan være involveret i et forløb, hvor en ung kan være uafklaret,
umotiveret og/eller have dårlige faglige forudsætninger
for uddannelse. Unge kan desuden mangle faglige,
personlige og sociale forudsætninger.
Det kan være kompliceret at udrede den unges uddannelsesressourcer, ligesom det kan være en udfordring
at få klarhed over, hvilke myndigheder der hjælper den
unge. Flere myndigheder kan også have overlappende
tilbud som f.eks. støtte/kontakt, mentor og coach. Der
er risiko for uklarhed om roller og ansvar. I værste
fald får den unge ikke den rigtige støtte på det rigtige
tidspunkt, fordi aktørerne ikke har koordineret viden og
indsatser.
I den uddannelsesfaglige debat fremføres ofte behovet
for fleksibilitet i uddannelsesformer og i samarbejde
mellem forskellige myndigheder, hvis 95 %-målsætningen skal realiseres. Fastholdelseskaravanen har
gennem forskellige tiltag initieret det tværfaglige
samarbejde mellem produktionsskoler og erhvervsskoler og mellem forskellige lokale myndigheder ofte med
UU-centret som omdrejningspunkt.

Lokalt samarbejde i netværk
Lokalt har Fastholdelseskaravanen samarbejdet i
såkaldte uddannelsesnav med de lokale UU-centre,
jobcentre, erhvervs-, produktions- og ungdomsskoler,
VUC, 10. klassecentre og andre lokale myndigheder.
Udtrykket ”nav” skal symbolisere et hjul, der ruller hen
ad en vej, hvor der på vejen kan være mange forskellige forhindringer, men navet holder aktører og tilbud
sammen i et stærkt hjul.

Udtrykket ”nav” skal
symbolisere et hjul, der
ruller hen ad en vej, hvor
der på vejen kan være
mange forskellige forhindringer, men navet holder
aktører og tilbud sammen i et stærkt hjul
Iværksætteri på skoleskemaet
Fastholdelseskaravanen har desuden samarbejdet med
skoler om forløb på tværs af institutioner og fagforløb.
Utraditionelle forløb kan fleksibelt tilpasses de unges
interesser og forudsætninger. I dette afsnit præsenteres et iværksætterforløb på Produktionsskolen i
Hvidovre. Iværksætterforløbet kombinerede forskellige
fagfagligheder på både Produktionsskolen og CPH
WEST, og de unge oplevede værdien af en erhvervsfaglig uddannelse.

Samarbejdet i uddannelsesnavene har betydet, at de
lokale aktører udveksler viden og styrker det lokale
tværfaglige samarbejde.
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Uddannelsesnav

Uddannelsesnav
– lokalt samarbejde
omkring de(n) unge
Fastholdelseskaravanen har i en årrække samarbejdet
med forskellige lokale aktører om at oprette uddannelsesnetværk i lokalområder. Aktørerne er hovedsagelig
de lokale UU-centre, jobcentre, erhvervs-, produktionsog ungdomsskoler, VUC og 10. klassecentre.
Netværkene sætter initiativer i gang, der skal medvirke til, at flere unge med anden etnisk baggrund end
dansk starter på en ungdomsuddannelse og gennemfører den. Formålet med uddannelsesnavene er at stå
for en koordineret indsats i overgangen fra grundskole
til ungdomsuddannelserne, så de unge får de bedste
betingelser for at gennemføre en uddannelse.

Unge med komplekse udfordringer
Når unge har svært ved at påbegynde og gennemføre
en ungdomsuddannelse, kan det skyldes mange forhold. Oftest bunder det i svage valgkompetencer, dvs.
manglende (realistisk) overblik over egne interesser,
kompetencer og muligheder. Det kan også skyldes utilstrækkelige faglige færdigheder. Endelig er der unge,
der har personlige og sociale problemer.
Gennem det lokale netværkssamarbejde er det målet,
at aktørerne rundt om den unge skal sætte gang i
konkrete initiativer med fokus på uddannelsesvalg eller give de unge nødvendige faglige kompetencer før
ungdomsuddannelsen. Netværkssamarbejdet kan også
omfatte tilbud og indsatser i forhold til grupper af unge
med samme behov.
Netværkets ressourcer tænkes at kunne optimere
samarbejdet mellem de mange tilbud for den enkelte
elev. En ung har måske behov for et intensivt vejledningstilbud, hvor den unges valgkompetencer styrkes.
Der kan være behov for at styrke samarbejdet med
forældrene og styrke deres kompetencer og ressourcer
i forhold til at støtte deres barn i uddannelsesforløbet.
Endelig kan der være brug for, at aktørerne koordinerer egne tilbud og samarbejder om udvikling af f.eks.
vejledningsforløb eller mentorordninger.

Uddannelsesnav i syv lokalområder
Fastholdelseskaravanen har etableret lokale
uddannelsesnav i syv lokalområder:
n
n
n
n
n
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Fredericia-Middelfart
Århus
Uddannelsesnav Syd, Hovedstaden
Uddannelsesnav Vestegnen, Hovedstaden
Roskilde

n
n

Kolding
Odense

Det lokale samarbejde tager udgangspunkt i lokale
behov og interesser. Indholdet i de lokale uddannelsesnav har derfor også været forskelligt fra område til
område. Fælles for alle netværk har været en eller flere
af følgende indsatser:
n

Udbygning af netværk omkring unge i lokalområdet.

	
Mentorsamarbejde mellem kommunale UU-centre
og uddannelsesinstitutioner.

n

	
Udvidet forældresamarbejde, f.eks. forældrekurser
på erhvervsuddannelser.

n

n

I ntensive vejledningsforløb for unge, der ikke er i
gang med en uddannelse.

Tværfaglige indsatser
De lokale uddannelsesnav har arbejdet med en
bred vifte af indsatser. Nedenfor vises nogle enkelte
eksempler, som illustrerer bredden af indsatser i regi af
uddannelsesnavene:
n

 værgående indsatssamarbejde om flere praktikT
pladser.

	
Temadage for lokale indsatsaktører og fælles kompetenceudvikling til styrkelse af netværket omkring
lokale indsatser.

n

	
Etniske vejledningscoaches og familiementorer

n
n

 ponsorer i elitesport/UU-netværk for tilvejebrinS
gelse af praktikpladser.

n

 værgående fastholdelsesmedarbejdere mellem
T
flere uddannelsesinstitutioner.

n

 okalt samarbejde om gennemførelse af særlig udL
dannelsesfastholdende grundforløbspakke.

n

 ærligt tilrettelagt brobygningsforløb for sent
S
ankomne unge med anden etnisk baggrund end
dansk.

n

 ejledningskaravane (”Road show”) imellem de
V
lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner.

n

Fremrykket realkompetencevurdering.

Fastholdelseskaravanen har også været med til at
starte miniuddannelsesnav, også kaldet mininav, i
lokalområder. Mininavene har hovedsagelig haft få
indsatser, og det lokale netværk består typisk af en
lokal erhvervsskole eller produktionsskole, som Fastholdelseskaravanen allerede samarbejder med, og det
lokale UU-center. Formålet med at danne mininav er, at
der i visse lokalområder kan være særlig brug for, at en
skole og UU samarbejder mere intensivt om vejledningen af nye elever frem til skolens uddannelser. Der er
dannet mininav i syv lokalområder (Herning, Viborg,
Slagelse, Varde, Fredensborg og Aalborg).
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Roshanak havde
ingen faste og
tillidsfulde relationer til voksne,
før hun fik en
mentor

Mentorsamarbejde i uddannelsesnav Kolding

Roshanak
får hjælp af
mentor
Roshanak er 18 år og har ingen
kontakt til familien. Hendes mor
er forsvundet, og Roshanak har
valgt ikke at ville se sin far.
Som 18-årig er der mange forhold
og situationer, hvor Roshanak har
brug for at kunne tale med en
erfaren voksen og få gode råd.
Roshanak havde ingen faste og
tillidsfulde relationer til voksne, før
hun fik en mentor. Tidligere havde
hun mange løst tilknyttede sagsbehandlere og vejledere, men det
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var ikke personer, som Roshanak
kunne tale ”privat” med om daglig
dagsforhold, problemer og
spørgsmål.
I marts 2012 fik hun tilknyttet en
mentorstøtte. Roshanak bruger
mentorstøtte i mange forhold:
”Jeg skulle begynde en ny uddannelse og var meget nervøs.
Min mentor har hjulpet mig med
mange ting. Vi kan både tale om
private spørgsmål, som jeg går og
bekymrer mig om, men også om
uddannelse og min fremtid. Hun er
god til at lytte og give råd. Hun kan
trøste, stille spørgsmål og give råd,”
fortæller Roshanak.

Roshanak sætter pris på, at hun
kun har én mentor, men at hun
til gengæld kan trække på mentorens støtte, når hun har behov
for det:
”Det er positivt, at jeg altid kan
ringe eller bede hende komme forbi.
Det er en fordel kun at have én
person, som man kan få et bedre
forhold til. Det er svært at tale med
personer, som du ikke rigtig kender
og kun møder engang imellem på
et eller andet kontor,” påpeger
Roshanak.
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Mentorsamarbejde
i Uddannelsesnav Kolding
En central målsætning i uddannelsesnavet er at
koordinere de støtte- og rådgivningspersoner, der
samarbejder med den unge og forældrene. Det kan
være UU-vejledere, lærere, kontaktlærere, fastholdelsesmedarbejdere, socialpædagoger, sagsbehandlere,
mentorer m.fl.
De mange kontaktpersoner arbejder ikke altid tæt
sammen i forhold til den unge og kan stille meget
forskelligartede krav. Det kan forvirre den unge, og de
mange velmenende tilbud er ikke nødvendigvis til gavn
for den enkelte. Ved at koordinere tilbuddene kan der
opbygges relationer med større kontakt til den unge og
til forældrene.

Ved at koordinere
tilbuddene kan der
opbygges relationer
med større kontakt
til den unge og til
forældrene
I uddannelsesnavet i Kolding har de lokale uddannelsesaktører samarbejdet om udvikling af en mentorordning. Samarbejdet omfatter erhvervsskolen Hansenberg, UU og jobcentret. I stedet for hver især at have
deres mentorordning til de samme unge har de tre
institutioner samlet deres ressourcer og giver i stedet
én fælles mentor til unge med behov herfor.
Erfaringerne med den fælles mentorordning er gode.
De unge og deres forældre oplever fordele ved, at de
kun skal samarbejde med én mentor i stedet for flere.
Det giver mulighed for, at mentoren kan arbejde mere
intensivt sammen med den unge og eventuelt forældrene. Det kan omfatte generel rådgivning og vejledning i brede livsforhold og specifikt i forhold til uddannelse. Det kan også omfatte hjælp til at strukturere
hverdagen, så den unge møder og er klar til læring på
skolen. Derved bliver mentoren en mentor for de unge.

Resultater af arbejdet
med uddannelsesnav
Selv om initiativet med uddannelsesnav ikke er kvantitativt evalueret, er tilbagemeldingerne fra både uddannelsesinstitutioner, UU og jobcentre positive. Et styrket
tværgående samarbejde med den unge i centrum
øger chancerne for, at flere unge med anden etnisk
baggrund end dansk gennemfører en ungdomsuddannelse. Hvis samarbejdet samtidig kombineres med
andre tiltag over for denne målgruppe, som eksempelvis et fastholdelsesnetværk, et mentorsamarbejde
eller særlig håndholdt vejledning, opnås de rigtig gode
resultater.
Ernst & Young har evalueret enkelte aktiviteter under
et af uddannelsesnavene i regi af Fastholdelseskaravanen. Evalueringen omfattede samarbejdet mellem
aktørerne og forældrene. Selv om datagrundlaget var
spinkelt og dermed forbundet med nogen usikkerhed,
konkluderer Ernst & Young, at forældrene udtrykker
tilfredshed med bl.a. forældrekurser og introduktionsmøder på erhvervsskolerne.
Fastholdelseskaravanen afholdt i foråret 2012
netværksmøder med aktører fra uddannelsesnavene
i hele landet. LG Insight deltog som observatør og
interviewede efterfølgende repræsentanter fra netværkene. På netværksmødet og i de efterfølgende interview
udtrykte aktørerne stor tilfredshed med de lokale initiativer. Der blev samtidig efterlyst et tættere samarbejde
med en bredere kreds af lokale aktører, herunder de
socialfaglige myndigheder i kommunerne. De lokale
aktører udtrykte tilfredshed med samarbejdet med
Fastholdelseskaravanen, og der var generel opbakning
til fremover at styrke det lokale netværkssamarbejde
yderligere – både med flere aktiviteter og en bredere
aktørkreds.

På netværksmødet og i
de efterfølgende interview
udtrykte aktørerne stor
tilfredshed med de lokale
initiativer

Aktørerne har også fordele af at koordinere mentor
ordningerne. Ordningen er udgiftsneutral, fordi de
enkelte parter ikke bruger flere ressourcer på mentorstøtte end tidligere. Til gengæld opnås tættere kontakt
til den unge, og risiko for overlap mellem tilbud undgås.

del 3

Netværk med den unge i centrum

█

Fra viden til handling. Januar 2013

47

3.1 Iværksætteri på skoleskemaet
Et netværkssamarbejde kan omfatte kombinationsforløb på produktionsskole og erhvervsskole. Fastholdelseskaravanen har således samarbejdet med flere produktionsskoler og
erhvervsskoler om fælles forløb, der skal støtte de unge i valg af uddannelse.

Århus Produktionsskole og Hvidovre Produktionsskole
har sat fokus på iværksætteri, bl.a. fordi det både aktivitets- og værdimæssigt appellerer til flere drenge med
anden etnisk baggrund end dansk. I januar 2012 startede Den Økologiske Produktionsskole i Københavns
Kommune en helt ny linje, Innovationsværkstedet, som
er den første iværksætterlinje på landets produktionsskoler.

En drengedrøm kan opfyldes
Med specielt fokus på drenge med anden etnisk
baggrund end dansk har indsatser med fokus på
iværksætteri til formål at aktivere potentialerne hos de
elever, der drømmer om at blive selvstændige.
Eleverne udvikler deres egen forretningsidé og deltager i relevant undervisning med udgangspunkt i forretningsideen. Hvis det er muligt, udarbejder eleverne en
prototype af produktet, og alle forløb afsluttes med, at
eleverne udarbejder og gennemfører en præsentation
af forretningsideen og elementer til deres virksomhed.
Et iværksætterforløb giver gode muligheder for at
skabe motivation hos elever med såvel dansk som
ikke-dansk baggrund. Blandt unge med anden etnisk
baggrund end dansk er der desuden en stor interesse
og et stort potentiale, og mange af dem har kimen til at
blive dygtige iværksættere. Det kan de særlige iværksætterforløb hjælpe dem med at realisere gennem
uddannelse.

Flere unge starter i uddannelse
Erfaringer fra skoler i Århus, Hvidovre og Odense viser,
at undervisning i iværksætteri hjælper med at fastholde nydanske elever i uddannelse. Skolerne har i en
periode pustet til iværksætterdrømmen hos eleverne.
Og produktionsskolerne har oplevet, at mål om egen
virksomhed giver de unge en grund til at gennemføre
en erhvervsfaglig uddannelse.
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Et iværksætterforløb
giver gode muligheder for at skabe
motivation hos elever
med såvel dansk som
ikke-dansk baggrund
Iværksætterforløb kan være mindre skriftligt orienterede end traditionel undervisning. Praktisk arbejde i
værkstederne, illustrationer og visuelle elementer har
været vellykkede elementer i forløbet – til gavn for
mange elever.

Et iværksætterforløb
på produktionsskole giver:
n

 otiverende undervisning med mulighed for at
M
mikse teori og praksis, så det passer til specifikke
grupper af elever.

n

 leverne mulighed for at teste deres iværksætter
E
drøm i praksis i skolens værksteder.

n

Mulighed for at møde rollemodeller.

n

 ulighed for målrettet og inspirerende virksomM
hedsbesøg.

Et iværksætterforløb kan indeholde aktiviteter på produktionsskolen og på en erhvervsskole. De indledende
forløb kan være i regi af produktionsskolen, mens f.eks.
arbejdet med prototype og markedsføringsstrategi kan
ske på erhvervsskolen. Gennem forløbet vil der være
behov for at anvende forskellige fagfagligheder, og elever oplever i praksis værdien af de enkelte kundskaber
og tekniske færdigheder. Endelig er det værdifuldt, hvis
den unge i praktik kan følge en ”rigtig” iværksætters
hverdag.
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Kombiforløb på Hvidovre
Produktionsskole og CPH WEST
I det følgende præsenteres et eksempel på et kombinationsforløb mellem erhvervsskolen CPH WEST og
Hvidovre Produktionsskole.
Forløbet varede fire uger, hvoraf de første to uger
foregik på CPH WEST med teoretisk undervisning og
de sidste to uger på Hvidovre Produktionsskole, hvor
eleverne arbejdede praktisk med projektet. Temaet for
forløbet var planlægning af butik.

To uger med teori på CPH WEST
Forløbet begyndte med to ugers teori på CPH WEST
og omfattede:
n

 konomi (udarbejde investeringsbudget, tre kalkuler
Ø
for tre produkter + kasserapport over dagens salg).

n

Indretning.

n

 arkedsføring (udarbejde en annonce med beM
grundelse for valg af medie, beskrive målgruppe
inkl. demografi og livsstil, navn til virksomhed, logo,
slogan).

n

 alg og service (herunder rollespil om den gode
S
ekspedient og forskellige kundetyper).

Lærere fra produktionsskolen deltog i de to uger på
CPH WEST.

Resultater af arbejdet med
kombiforløb som et iværksætterforløb
Århus Produktionsskole har evalueret sit iværksætterforløb og uddraget læring. Skolens evaluering af et to
uger langt forløb viser:
	Alle eleverne synes, det var spændende, og at de
har lært noget.

n

	Flere af eleverne er sikre på, at de vil starte egen
virksomhed på et tidspunkt.

n

	De svageste har dog brug for mere hjælp. Næste
gang skolen kører iværksætterforløb, får alle elever
en liste over opgaver, de skal igennem undervejs,
for at skabe mere overblik.

n

	Virksomhedsbesøg er et hit, så skolen overvejer
også endnu flere besøg ud af huset næste gang.

n

Iværksætterforløbene har
givet de unge lyst til at
tage en uddannelse med
henblik på senere at starte
egen virksomhed

To ugers praktik på
Hvidovre Produktionsskole
Herefter havde eleverne to uger med praktisk arbejde
på Hvidovre Produktionsskole, hvor eleverne:
n

Byggede egen butik i 1:20.

n

Arbejdede med det dekorative og kreative.

n

Arbejdede videre med økonomiskemaer.

n

Udarbejdede folder i Publisher.

n

Udarbejdede PowerPoint-præsentation for butikken.

n

Udarbejdede portfoliomappe.

Fremlæggelse og evaluering
Den sidste dag af forløbet præsenterede eleverne deres projekter, som blev bedømt af både lærere fra CPH
West og Hvidovre Produktionsskole. Fremlæggelsen i
grupper varede 30 minutter, inklusive evaluering. Den
sidste dag evaluerede lærerne også eleverne på selve
forløbet. Eleverne fortalte desuden om overvejelser
undervejs og samarbejdet i gruppen.
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DEL 4
Pædagogik, didaktik
og metodik
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4.0 Pædagogik, didaktik og
metodik
Fastholdelseskaravanen har gennem årene i samarbejde med både skoler, forskere og konsulenter udviklet pædagogiske værktøjer, der kan anvendes af lærere på erhvervsskoler og
produktionsskoler. Det er fælles for Fastholdelseskaravanens arbejde og de bagvedliggende
teorier, metoder og værktøjer, at de hviler på et ressourcesyn og en helhedsorienteret
tilgang til læring. Kilden til inspiration, refleksion, kreativitet og læring ligger i det direkte
erfarede.

En vifte af metoder

Sproglige værktøjer

En faglærer skal kunne vurdere, hvordan han kan bruge
en given metode i forhold til de mål, han har sat for sin
undervisning. Det er vigtigt, at lærerne er kvalificerede
og rustet til at kunne afgøre, hvad der i en bestemt
undervisningssituation med en bestemt gruppe elever
med et bestemt fagstof bedst understøtter læringsprocessen. Ud fra et ressourcesyn og en anerkendende
tilgang er det vigtigt, at læreren kan gøre brug af f.eks.
relationsarbejde, læringsstile, kooperativ læring eller en
anden metode.

Lærere kan komme til at tage det for givet, at almindelige sproglige udtryk kendes af alle elever. Det kan
være hverdagsudtryk som at ”tale frit for leveren” eller
specifikke fagudtryk inden for de forskellige fag. Gråzonesprog og værksstedssprog kan være en udfordring
for alle elever – uanset elevernes etniske baggrund.
Fastholdelseskaravanen har udbudt kurser i gråzonesprog for lærere og har udarbejdet undervisningsmateriale om værkstedssprog.

For hvad der virker i én klasse, behøver ikke at virke i
en anden, ligesom X-elev måske har en anden læringsstil end Y-elev. Netop derfor er det vigtigt, at lærerne
kender forskellige metoder og har didaktiske kompetencer, så de kan vurdere, hvad der kan være hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte elevs behov og
forudsætninger.

Lærerne må også
mestre forskellige
måder at organisere
og lede undervisning
samt tilrettelægge
læreprocesser på
Fastholdelseskaravanen har i samarbejde med flere
skoler arbejdet med lærernes pædagogiske metoder
og didaktiske kompetencer. Det er vigtigt at understrege, at der ikke findes én metode eller ét sæt af
metoder, der virker i alle sammenhænge. Lærerne må
mestre ”didaktisk refleksion” og have kompetencer til
at arbejde med forskellige pædagogiske metoder.
Lærerne må også mestre forskellige måder at organisere og lede undervisning samt tilrettelægge læreprocesser på, hvor undervisningen er helhedsorienteret og
differentieret.
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Helhedsorienteret undervisning
Fastholdelseskaravanen har samarbejdet med Rambøll,
Attractor og fire erhvervsskoler om et udviklingsprojekt
med det formål at undersøge, hvordan en helhedsorienteret didaktik kan udmøntes i erhvervsskolernes daglige praksis. Med udgangspunkt i samarbejdsforløbene
er der blevet udviklet en model for helhedsorienteret
undervisning og en række vejledninger, som beskriver,
hvordan lærere, ledere og uddannelsesudbydere helt
konkret kan arbejde med en helhedsorienteret tilgang.
Erfaringerne fra de fire skoler viser, at der kan opnås
positive resultater med en helhedsorienteret under
visning. Eleverne får styrket deres kompetencer og
bliver ofte mere tilfredse med undervisningen.
Helhedsorienteret undervisning omfatter ikke én
enkeltstående metode eller indsats, men en række
tilgange, der virker sammen i en helhed. I helhedsorienteret undervisning tages udgangspunkt i den
enkelte elevs ressourcer og forudsætninger for læring,
dvs. hvordan eleven lærer. Den enkelte elev indgår i
relationer – både med læreren og de andre elever – og
disse relationer har også betydning for, om elevens
læringspotentialer bliver realiseret. Endelig er det et
lærerteam, som formidler undervisningen, således at
den fremstår for eleven som en helhed. Det er vigtigt
for nogle unges læring, at der er sammenhæng mellem
de enkelte fag, og at lærerne planlægger undervisningen helhedsorienteret. Det almenfaglige skal indgå i
den fagfaglige undervisning – og omvendt.
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Unge vokser, når de bliver
mødt med positive
forventninger
Godt læringsmiljø på værkstedet

Drenge på vej ud af gråzonen

Læreren har stor indvirkning på de gode relationer
mellem eleverne. Ved at arbejde med værkstedsledelse
kan lærerne få teknikker til at skabe gode læringsmiljøer og positive relationer mellem eleverne og mellem
læreren og eleven..

Drenge med anden etnisk baggrund end dansk har
særlige udfordringer med at gennemføre en uddannelse. Fastholdelseskaravanen har sammen med
RUC iværksat forskningstilknyttede indsatser på tre
erhvervsskoler, hvor der eksperimenteres med den pædagogiske praksis, således at den matcher de behov
og interesser, som drenge har i forhold til formidling af
stoffet.

Fokus på elevens stærke sider
Den ressourcefokuserede tilgang er central i pædagogikken i helhedsorienteret undervisning. Ressourcesynet gør en positiv forskel i undervisningen og vejledningen for alle elever uanset baggrund og forudsætninger.
Når elever befinder sig i en udsat position, bliver det
særlig vigtigt at afdække og gøre brug af ressourcerne
hos eleven og i familien, også de ressourcer, læreren
måske ikke umiddelbart genkender eller måske ikke
har øje for som en ressource.
Målet med ressourcesynet i undervisningen er at udvide det pædagogiske synsfelt med et skarpere fokus
på elevernes styrker og ressourcer frem for på problemer og mangler. Unge vokser, når de bliver mødt med
positive forventninger. Lægges der vægt på at finde
de områder, hvor eleverne kan videreudvikle sig, viser
erfaringerne, at det motiverer dem til at lære mere.

Elever med forskellige læringsstile
Elever kan have forskellige forudsætninger og præferencer for at lære. Der tales om læringsstile som et
udtryk for, at nogle elever lærer bedst ved at sidde
stille og læse en bog eller lytte til et oplæg. Andre
elever skal enten føle eller røre for at lære og dermed
forstå og huske det faglige indhold. Andre elever igen
kan bedst lære gennem bevægelse – hoppe, løbe,
lege, danse osv.

Motivation for læring og uddannelse

Studiemiljøer og lektieordninger
Nogle elever kan have behov for at få støtte til at
planlægge en projektopgave eller hjælp til at forstå
matematikken eller lignende. Fastholdelseskaravanen
har samarbejdet med skoler om etablering af studiemiljøer og lektieordninger, hvor unge efter behov kan få
faglig rådgivning og støtte i deres uddannelsesforløb.
Tilbuddene er oftest åbne for alle elever og supplerer
den undervisning og rådgivning, eleverne i øvrigt får.

Fagmentorer giver fagidentitet
Frivillige fagmentorer kan være en god støtte for de
unge. fagmentorerne kan dels bistå underviserne på
værkstederne med at støtte eleverne, men fagmentorerne kan også fortælle de unge om fagets værdier
og traditioner. Det giver de unge en fagidentitet og en
fagstolthed, der er vigtig for den unges uddannelsesmotivation.
I det følgende gives eksempler på forskellige indsatser
og metoder, som Fastholdelseskaravanen har samarbejdet med forskellige skoler, forskere og pædagogiske konsulenter om. Det handler om lærerens måde
at organisere og lede undervisningen på, udvalgte
pædagogiske redskaber som f.eks. værkstedssprog,
motivationspædagogik, helhedsorienteret undervisning,
ressourcesyn og læringsstile, studiemiljø og lektieordninger og brug af frivillige seniormentorer.

Fastholdelseskaravanen har desuden taget initiativ
til den såkaldte motivationspædagogik. Konceptet
udvikles i et tæt samarbejde med lærere på erhvervsskoler samt eksterne specialister i pædagogik. Kernen
i motivationspædagogikken er, at læreren afdækker
og styrker det, der har betydning for den enkelte elev,
samt styrker elevens forståelse af uddannelsens mål,
regler på skolen og eget ansvar. I motivationspædagogikken er der også fokus på at skabe gode relationer
mellem læreren og eleven og eleverne imellem samt på
differentieret formidling af stoffet.
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Studiemiljøer og
lektieordninger kan
også være med til
at skabe et godt
læringsmiljø på uddannelsesstedet
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4.1 Gråzonesprog
– klar tale i undervisningen
Sprog har en afgørende betydning for læring og er dermed også en mulig barriere i forhold til
forståelse af undervisning. Dette kan faglærere på erhvervsskolerne i høj grad nikke genkendende til. Mange elever mangler et sprogligt kompetenceniveau, der gør det muligt for dem at
løse opgaver og få et tilstrækkeligt fagligt udbytte. Fastholdelseskaravanen har derfor med et
kompetenceudviklingsforløb på erhvervsskolerne sat fokus på temaet ”Gråzonesprog og klar
tale”.

n

Fastholdelseskaravanen har derfor sat fokus på den
sproglige del af undervisning og vejledning, så det
faglige stof nemmere formidles videre til de unge.

Ofte vil der være langt flere gråzoneord tilhørende et
fag, end der vil være fagord. Ord og udtryk fra gråzonesproget kan f.eks. være:

Det fagrelaterede gråzonesprog

n

 være funktionsord som hvorimod, derimod, tværtiS
mod, derfor, dermed.

n

 rd med overført betydning: spids ørerne, klap lige
O
hesten, spis brød til, slå koldt vand i blodet mv.

n

Ironiske udtryk.

n

 ørfaglige udtryk: tilsætte, påføre, snitte, jævne,
F
piske (ord, som elever med dansk baggrund kan
regne ud, og som tit er indgangen til fagord).

Gråzonesprog påvirker det faglige udbytte
En del elever kender kun begrænsede basale ord og
har vanskeligt ved at læse eller forstå faglige tekster.
De mangler sproglige kompetencer til at løse de påkrævede opgaver og få et tilstrækkeligt fagligt udbytte.
Der tales i den sammenhæng om, at de unge savner et
førfagligt sprog (ord og udtryk), som også kaldes gråzonesprog. For mange tosprogede elever, men også for
elever med dansk som modersmål, kan gråzonesprog
være en særlig barriere i forhold til at lære fagsproget.

Gråzonesprog er kendetegnet ved at være ord, som:
n

 r velkendte af de fleste modersmålstalende
E
elever på forhånd.

n

 f lærerne ikke opfattes som nye ord og derfor
A
ikke forklares.

n

Ofte vil blive brugt til at forklare fagord.

n

Ofte er ukendte for tosprogede.

De sproglige barrierer har
stor betydning for elevernes læring af fagstof og er
dermed afgørende for elevernes forståelse af undervisningen
54

 fte har en fagspecifik betydning – dvs. de relateO
rer sig ofte til et fag og kan derfor ikke genbruges
fra fag til fag. De skifter ofte betydning, når de bliver
brugt i andre fag (”bakke”, ”stoffer”).

Der har vist sig at være en række sproglige udfordringer og barrierer på erhvervsskolerne for især elever
med anden etnisk baggrund end dansk. De sproglige
barrierer har stor betydning for elevernes læring af fagstof og er dermed afgørende for elevernes forståelse
af undervisningen.

Gråzonesprog i klasseværelset
og på værkstedet
Undersøgelser har vist, at man skal kunne forstå 90-95
% af de ord, man læser og hører, samt læse med en tilpas hastighed for at få en rimelig forståelse og udbytte
af indholdet. Samtidig viser undersøgelser, at der i
fagligt undervisningsmateriale er ca. 12 gråzoneord, for
hver gang der er 22 almene ord.
Styrkelsen af elevernes sproglige kompetencer skal
ikke alene foregå i danskundervisningen, men skal
også integreres i fag- og værkstedsundervisningen,
hvor der er mange særlige udtryk, som er nødvendige
at kende for at kunne erhverve nye faglige kompetencer. Faglærerne skal derfor have værktøjer, der hjælper
dem og eleverne til en forståelse af gråzonesprog via
bl.a. praktiske øvelser som et redskab til øget læring.

Værktøjer til at arbejde med gråzonesprog
Fastholdelseskaravanen har derfor som en del af indsatserne på erhvervsskolerne udviklet et kompetenceudviklingsforløb i relation til netop gråzonesprog. Som
led i forløbet er der afholdt fyraftensmøder og kurser
og udarbejdet inspirationshæfter.
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Værktøjshæfter – et konkret redskab til arbejdet med gråzonesprog
Fastholdelseskaravanen har som
led i at understøtte arbejdet med
gråzonesprog udviklet værktøjshæfter til brug for erhvervsuddannelserne. Hæfterne henvender
sig til lærerne på erhvervsskolerne, der kan bruge materialet
til konkret forberedelse af deres
undervisning. Materialet er tilpasset de 12 indgange på erhvervsuddannelserne, nemlig
n

 iler, fly og andre
B
transportmidler.

n

Bygge og anlæg.

n

Bygnings- og brugerservice.

n

Dyr, planter og natur.

n

Krop og stil.

n

Mad til mennesker.

n

Medieproduktion.

n

Merkantil.

n

Produktion og udvikling.

n

Strøm, styring og IT.

n

 undhed, omsorg
S
og pædagogik.

n

Transport og logistik.

Hæfterne giver således konkrete
bud på pædagogiske vinkler, som
giver øget opmærksomhed på den
sproglige dimension.

Formålet med hæfterne er dels
at illustrere, hvor stor en rolle
sproget spiller for tosprogede
elevers læringsproces, og dels at
give konkrete forslag og redskaber
til arbejdet med gråzonesprog i
undervisningen.

Skræddersyede kurser
– undervisning og observation
Fastholdelseskaravanen har arbejdet konkret med skolerne om tackling af gråzonesprog og de udfordringer,
som er forbundet hermed. Fastholdelseskaravanen har
således udbudt 3-dages kursusforløb for faglærere på
erhvervsrettede uddannelser. Der er i kurserne indbygget en mulighed for mellemliggende undervisningsobservation. Kurserne har haft en varighed af 20-25 timer
og har taget udgangspunkt i den enkelte lærer/fag og
er derfor tilrettelagt efter aftale med den enkelte skole.

Ligeledes er der udviklet et særskilt hæfte om gråzonesprog med
fokus på værktøjer til uddannelses- og erhvervsvejlederne.
Der er således nu 13 værktøjshæfter med fokus på klar tale i
undervisning og vejledning
(jf. bilagsliste).

Fyraftensmøder – introduktion
til gråzonesprog og værktøjer
Fastholdelseskaravanen har arrangeret regionale
fyraftensmøder om gråzonesprog. Møderne er blevet afholdt på erhvervsskoler, hvor der er blevet delt
erfaringer og givet konkrete værktøjer til de lærere og
vejledere mv., som har kontakten med de tosprogede
elever på erhvervsskolerne.
Der blev i september 2012 gennemført fem regionale
fyraftensmøder i Aalborg, Århus, Fredericia, Næstved
og København.

Kurserne har således bestået af:
n

Et introduktionsmøde.

n

Tre kursusdage.

n

 ulighed for undervisningsobservation
M
i mellemperioderne.

Kurserne har henvendt sig til lærere og vejledere
og har haft fokus på:
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n

Sproglige og kulturelle barrierer.

n

 proglige gråzoner mellem hverdagssproget
S
og fagsproget.

n

 ensigtsmæssig formidling af fagstof til elever
H
med svage sproglige forudsætninger.

n

 etoder til at stimulere elevernes ordforråd
M
og begrebsverden.
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Møderne har taget udgangspunkt i de 12 indgange
på erhvervsuddannelserne og de 13 værktøjshæfter.
Fokus har været at skabe klar tale i undervisning og
vejledning.
Mødedeltagerne har været lærere på grundskolens
UEA-undervisning, UU-vejledere, vejledere på ungdomsuddannelser samt lærere på erhvervsuddannelserne og
i AMU-systemet.
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4.1.1 Klar tale styrker læring
SOSU C har i 2011 sammen med Fastholdelseskaravanen sat fokus på fastholdelse. Skolen
har afprøvet mange forskellige nye initiativer, hvor den fælles målsætning har været at få
flere elever med anden etnisk baggrund end dansk til at gennemføre påbegyndt uddannelse.
Som en del af indsatsen har der også været sat fokus på gråzonesprog.

60 undervisere fra skolen har været på kursus i kontaktlærerrolle og gråzonesprog. Underviserne, der har
været på kursus i emnet, har fået en grundig introduktion til gråzonesprog og det tilhørende materiale. Skolerne har efterfølgende forsøgt at sprede og forankre
viden fra kurset til de øvrige lærere på skolen. Dette er
sket ved, at undervisere, som har været på kurset, har
videregivet deres viden til deres øvrige kolleger – bl.a.
ved at afprøve øvelser fra kurset på kolleger.

Gennem mit arbejde med gråzonesprog er jeg blevet
opmærksom på, hvor smalt et ordforråd nogle elever
faktisk har. For nogle elever er det mindre, end jeg havde
forventet. Det har både flyttet mig som underviser og
også rykket på elevernes selvforståelse. Når vi har skabt
en dialog omkring de svære ord, er der flere, der tør stille
spørgsmål. Det er ikke på samme måde pinligt for en
elev, at man ikke forstår undervisningen. Det er blevet
legalt at sige, at der er noget, jeg ikke forstår.”

Den sproglige forståelse
motiverer til aktiv deltagelse

Fokus på gråzonesprog styrker elevernes
faglige kompetencer

På baggrund af kurserne og den skærpede opmærksomhed på sproget oplever skolens medarbejdere nu,
at de har fået ny viden og læring, som smitter af på
deres undervisning.

Det er oplevelsen – ikke alene på SOSU C, men også
på de øvrige skoler, som har deltaget i et ”gråzoneforløb” – at den øgede opmærksomhed på sproget har
styrket forståelsen hos eleverne.

”Vi fik på kurset helt nye redskaber og vinkler på vores
undervisning. Når en stor gruppe af undervisere begynder at tale om gråzonesprog på skolen, lytter de andre
kolleger og får også lyst til at vide mere. Der er på hele
skolen blevet en ny opmærksomhed omkring gråzonesproget,” udtaler projektleder Susanne Thygesen. ”Når
lærerne anvender de nye redskaber og arbejder med
gråzonesprog i undervisningen, bliver eleverne mere
aktive. Jo mere man begriber af det, der foregår, jo mere
lyst har man til at tage aktivt del. Eleverne får derved et
meget større udbytte af undervisningen.”

”Jeg tror, at kurset og den nye opmærksomhed på gråzonesproget på sigt kan hjælpe flere elever til at gennemføre forløbet på SOSU C,” udtaler Susanne Thygesen.

En ny bevidsthed om gråzonesproget
Skolen giver udtryk for, at arbejdet med gråzonesprog
har gjort lærerne mere bevidste om deres sprogbrug.
Skolen har i forvejen været meget opmærksom på det
sproglige element af undervisningen, men har nu fået
flere vinkler og redskaber at arbejde med. Både ledere,
lærere og vejledere ser værdien af at arbejde med
gråzonesprog.
Henriette Dyremose, der underviser på skolen,
udtrykker det således:
”Det var en øjenåbner for os at arbejde med gråzonesprog. Jeg var opmærksom på, at fagsproget kunne
være en udfordring for læringen – men vi havde ikke i
tilstrækkelig grad opmærksomhed på gråzonesproget.
Jeg underviser selv i naturfag, hvor der er mange fagord.
Efter at jeg har været på kursus i gråzonesprog, har jeg
ændret i min undervisning og mit materiale. Jeg har lært
at bruge et lettere forståeligt sprog, så eleverne i stedet
kan holde fokus på det vigtige – nemlig faget.
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Det er oplevelsen – ikke
alene på SOSU C, men
også på de øvrige skoler,
som har deltaget i et
”gråzoneforløb” – at den
øgede opmærksomhed
på sproget har styrket
forståelsen hos eleverne
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Resultater af arbejdet med gråzonesprog
Skolerne har som følge af samarbejdet med Fastholdelseskaravanen om gråzonesprog:
n

 earbejdet tekster forud for og i selve undervisninB
gen og markeret gråzonesprog og andre vanskellige
ord/udtryk.

n


Sammen
med elever fundet gråzonesprog i skole
materialet, lavet øvelser på baggrund af eksemplerne og lært mere om det at tale klart og sige til/
fra, når der er noget, man ikke har forstået.

n


Arbejdet
målrettet med begrebet tænke-tale-tid,
så der er tid til, at eleverne både kan reflektere og
formulere den nye viden med egne ord.

n

 rbejdet yderligere med at sikre, at eleverne faktisk
A
har forstået budskab og indhold af undervisningen.

n

 rbejdet bevidst med læringsprocesser, som underA
støtter sproget som centralt element i læringen. Der
arbejdes bl.a. med før-, under- og efter-aktiviteter.

n

 or eksempel Inddraget kooperativ læring som
F
metode også i sprogarbejdet.

Det vurderes, at redskaber og øvelser i gråzonesprog
er søgt spredt ud på de involverede skoler.
Generelt har skolerne, som har arbejdet med gråzonesprog, været glade for initiativet. De vurderer, at fokus
på gråzonesprog har gjort det lettere for eleverne at
forstå undervisningen. Den nye sproglige tilgang har
lettet undervisningen for såvel elever i almindelighed
som for tosprogede elever. Især de tosprogede elever
vurderes at have haft nytte af initiativet.
Samlet konkluderer en evaluering af gråzoneindsatsen,
at fokus på gråzonesprog har øget undervisningskvaliteten på skolerne og mindsket de sproglige barrierer
for læring. Det må derfor vurderes, at især de tosprogede unge har fået et øget udbytte af undervisningen
som følge af initiativet.
Ovenstående resultater baseres på: Ernst & Young:
Evaluering af Fastholdelseskaravanens indsatser
2009 til 2011, 3. perioderapport, september 2011.

Materialer fra Fastholdelseskaravanen
om gråzonesprog

Det er blevet
legalt for eleven
at sige, at der er
noget, jeg ikke
forstår

Gråzonesprog og klar tale:
n	
Biler, fly og andre transportmidler
n	
Bygge og anlæg
n	
Bygnings- og brugerservice
n	
Dyr, planter og natur
n	
Krop og stil
n	
Mad til mennesker
n	
Medieproduktion
n	
Merkantil
n	
Produktion og udvikling
n	
Strøm, styring og IT
n	
Sundhed, omsorg og pædagogik
n	
Transport og logistik
Undervisningsmateriale til EUD-faglærerens
arbejde med fagsproget.
	
Materiale- og aktivitetssamling til UU-vejledere
og medarbejdere med vejledningsfunktion

n

n
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4.2 Værkstedssprog – når praksis
og teori går hånd i hånd
Fagene på de erhvervsrettede uddannelser rummer mange faglige ord og begreber, der er
nye for en stor del af eleverne. For at eleverne kan få en lettere læring og forståelse af det
nye fagsprog, kan der være brug for at arbejde med praksisnær undervisning. Forståelsen
lettes nemlig, når teori og praksis knyttes tæt sammen. Praksis bliver derved elevernes
indgang til forståelse af fagsproget og dermed tilegnelsen af faglig viden. Dette gælder ikke
mindst for tosprogede elever, som kan have en særlig sproglig udfordring.

På produktionsskoler og erhvervsskoler er der flere
unge med anden etnisk baggrund end dansk, der har
sproglige udfordringer. Sprog er en vigtig nøgle til både
forståelse, refleksion og tilegnelse af ny viden.
Erfaringen viser samtidig, at unge med anden etnisk
baggrund end dansk – trods et godt dansk talesprog –
ofte kommer til kort i værkstederne, fordi de faglige ord
og begreber er helt nye for dem og kan være svære at
sætte ind i konteksten.
Der har derfor været behov for at udvikle metoder og
redskaber, der yderligere kan styrke læringen i dansk
og den faglige begrebsudvikling på skolerne. Dette
udviklingsarbejde tog sin begyndelse i produktionsskoleregi og er efterfølgende blevet en del af tilbuddet til
erhvervsskolerne.

Praktiske øvelser hjælper sproget på vej
Erfaringerne viser, at det er vigtigt for forståelsen
af fagsprog, at undervisningen i de almene fag er
praksisnær og relateret til erhvervsfagene. Elevernes
fagsproglige kompetencer styrkes ved, at tale-, lytteog læse-sproget bruges i en praksisnær og fagfaglig
sammenhæng.
De teoretiske elementer i grundfagsundervisningen
skal kunne knyttes til praksis via øvelser og cases.

Konkrete værktøjer
Fastholdelseskaravanen har med udviklingen af et
skræddersyet undervisningsmateriale sat fokus på den
fagsproglige del af undervisningen. Der er således blevet udviklet undervisningsmateriale, der understøtter
den dansksproglige udvikling i fagundervisningen og
samtidig kan anvendes i forbindelse med værkstedsundervisning. Materialet hedder Undervisning i værkstedssprog.
Materialet skærper lærernes opmærksomhed på det
almene og faglige sprog og giver værktøjer og handlemuligheder, som kan bruges i den daglige undervisning.
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Det er således hensigten, at materialet skal være et
supplement til lærerens øvrige undervisning.
Det understøtter således faglærere og dansklærere i at
undervise i relevant fagsprog. Derudover giver materialet eksempler på, hvordan metodisk træning af elevens
sprog kan indtænkes i den faglige undervisning.
Målgruppen for undervisningsmaterialet er hovedsagelig drenge og voksne med anden etnisk baggrund
end dansk i erhvervsrettede uddannelser, som skal
tilegne sig fagord og -begreber inden for fire udvalgte
fagområder, nemlig:
n

Køkken

n

Metal

n

Træ og byg

n

Social og sundhed

Materialet styrker elevernes ordforråd inden for det
konkrete fagområde. Eksempler på værkstedssprog
kan være fagbegreber og -ord som:
n

Tommestok

n

Fukssvans

n

Afmåle

n

Halvere

n

Konserves

n

Fræse

n

Gevind

Der har derfor været behov
for at udvikle metoder og
redskaber, der yderligere
kan styrke læringen i dansk
og den faglige begrebsudvikling på skolerne
59

Samtidig understøtter materialet elevernes sproglige
bevidsthed, formuleringsevne og begrebsverden.

der tages hensyn til elevernes forskellige forudsætninger, potentiale og behov.

Fokus på praktiske øvelser

Undervisning i værkstedssprog styrker ikke alene elevernes forståelse og brug af fagudtryk, men understøtter
også læreren i at sætte ord og begreber på faget.

Som nævnt skal undervisningen i fagsprog være tæt
relateret til praksis. Det udarbejdede undervisningsmateriale består derfor af praktiske opgaver, som eleverne
kan løse på egen hånd eller i grupper.

Materialet kan bruges af alle elever inden for de
relevante fagområder på både produktionsskoler og i
erhvervsuddannelsernes grundforløb.

Opgaverne er differentierede, så faglæreren kan målrette undervisningen til den enkelte elevs behov, idet

Materialet skærper lærernes opmærksomhed
på det faglige sprog og giver værktøjer og
handlemuligheder, som kan bruges i den
daglige undervisning

Undervisningsmateriale – ”Undervisning i værkstedssprog”
Undervisningsmaterialet Undervisning i værkstedssprog henvender
sig til faglærere og elever på produktionsskoler, erhvervsskoler og i
andre lignende skoleformer, hvori
der indgår værkstedsundervisning.
Materialet er udviklet specielt med
fokus på de udfordringer, som
unge med anden etnisk baggrund
end dansk kan have i forbindelse
med sproglig og faglig begrebsudvikling. Fastholdelseskaravanen
ønsker således med materialet
at styrke elevernes sproglige
kompetencer både danskfagligt
og fagfagligt med særligt fokus på
elever med anden etnisk baggrund
end dansk.
Undervisning i værkstedssprog
er udarbejdet inden for de fire
fagområder:
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n

Køkken

n

Metal

n

Træ og byg

n

Social og sundhed
(elektronisk version)

Undervisningsmaterialet kan an
vendes som et supplement til den
ordinære undervisning af både
almenlærere og faglærere. Materialet er også tilgængeligt for og
udviklet til produktionsskoler og
erhvervsskoler.
Materialet indeholder praktiske
øvelser og opgaver, som eleverne
kan løse alene eller i grupper.
Opgaverne er udarbejdet med
henblik på at indøve et relevant
ordforråd inden for et fag og samtidig styrke elevernes sproglige
bevidsthed, formuleringsevne og
begrebsverden.
Alle opgaver er desuden opbygget, så læreren selv kan udvikle
indholdet, så det passer til elevgruppen. Undervisning i værkstedssprog består af en lærervejledning,
billedkort og elevbog.

For at få fuldt udbytte af undervisningsmaterialet kan det være
hensigtsmæssigt, at lærerne
modtager instruktion eller undervisning i anvendelse af værkstedssprogets materialer og metoder.
Ved henvendelse til udvikleren
og forfatteren af Undervisning i
værkstedssprog vil det være muligt
at få konsulentbistand i relation
til anvendelsen af materiale og
metoder. Forfatteren, Heike Schulz
Nielsen, er selv dansklærer på en
produktionsskole.
Fastholdelseskaravanen har stillet
undervisningsmaterialet Undervisning i værkstedssprog gratis til
rådighed for erhvervsskoler, produktionsskoler og andre undervisningsinstitutioner (jf. bilagsliste).
Som det fremgår af ovenstående,
udvikles desuden et materiale
om værkstedssprog til social- og
sundhedsfagene. Materialet findes
kun i elektronisk form.
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4.2.1 Eksempler på øvelser fra
”Undervisning i værkstedssprog”
Stavelsesmix
Skriv de ord, som er indeholdt i nedenstående stavelsesmix.
Eksempel: bejds/dag/ar – arbejdsdag
ber/kel/vin/sli
le/ter/løf/pal
bænk/je/dre
per/re/prop/ø
de/tang/bi
ker/e/træk/skru
ge/spæn/tvin/de

Hvad bruges til hvad?
Nævn nogle redskaber/maskiner/ting, som man bruger til at gøre følgende ting med:
1. skære med:
2. piske med:
3. koge ting i:
4. afmåle ingredienser med:
5. stege med:

Lav sammensatte ord fra dit værksted – og skriv en sætning med hvert af disse ord

del 4

Orddel 1

Orddel 2

Skriv det rigtige sammensatte ord

Skriv så en sætning med det sammensatte ord

søm

tvinge

sømpistol

det er rigtig sjovt at skyde søm i med en sømpistol

rawl

beslag

spån

værn

tømre

pistol

bore

lim

vater

tang

vinkel

maskine

træ

hammer

høre

kærv

stjerne

plugs

knib

blyant

skrue

pas

kløft

plade
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4.2.2 Fagsprog giver faglig
identitet og stolthed
Det er produktionsskolernes oplevelse, at mange elever kommer til undervisningen med en
vis modstand. Eleverne møder på produktionsskolen med den opfattelse, at uddannelse ikke
er noget for dem, fordi de forbinder uddannelse med dårlige oplevelser fra tiden i folkeskolen. Disse unge kan have et fastlåst syn på, hvad uddannelse er. Det er især de dårlige
erfaringer fra folkeskolen, som har ansporet Århus Produktionsskole til udviklingen af
materiale til værkstedssprog.

Elevens sproglige udgangspunkt

Bedre fagligt ordforråd giver flere succeser

”Baggrunden for udviklingen af materialet var, at nogle
elever var gået kold i folkeskoleundervisningen. De
ønskede ikke mere af den slags undervisning. Så var vi
nødt til at finde på nye måder til at motivere dem til at
lære. Det er nemlig vigtigt, at vi møder eleverne der, hvor
de var. Vi blev derfor nødt til at tænke alternativt,” siger
almenlærer Heike Schulz Nielsen fra Århus Produktionsskole, som har været primus motor og forfatter til de
tre undervisningsmaterialer til værkstedssprog.

Når skolerne arbejder med værkstedssprog, er de med
til at give eleverne en tro på, at de kan klare en uddannelse. Fokus på værkstedssprog har rettet sig mod
undervisere og vejledere, men har haft en direkte effekt
på elevernes hverdag.

Godt udbytte
Værkstedssprog har været sat på dagsordenen på
mange skoler. Materialet til værkstedssprog er blevet
introduceret til lærerne gennem et kursusforløb. Evalueringer af Fastholdelseskaravanens indsatser i relation til
værkstedssprog viser, at lærerne generelt har oplevet
både kurset og materialet som lære- og udbytterigt.
”Materialet med fagsprog er godt for lærere, ligesom det
er godt for elever – det virker bare,” siger en lærer fra
Elsesminde Odense Produktionsskole, der arbejdede
intensivt med værkstedssprog på skolens metalværksted.

”Det er gennem succesoplevelser, at vi ser eleverne
udvikle sig. Jo flere succeser vi giver de unge på værkstedet, jo mere motiverede bliver de. Når man i dansk
sætter eleven i gang med at sætte ord på det, som han
laver på værkstedet, begynder eleven at forstå opgaven.
Når eleven forstår opgaven, bliver han langt mere aktiv i
værkstedsundervisningen. Når man ikke forstår opgaverne og fagordene, er det nemmere bare at lave ballade,”
udtaler Heike Schulz Nielsen.
Hun fortsætter: ”Det giver eleven en stor tryghed og
stolthed, når han/hun begynder at kende flere fagord.
Når man bliver bedt om at hente en vinkelsliber, så kan
man pludselig det. Og man kan snakke med om forskellen på bøg og mahogni.”

Resultater af arbejdet med værkstedssprog
Skolerne har som følge af samarbejdet med Fastholdelseskaravanen om værkstedssprog:
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n


Fået
et praksisnært redskab til at styrke elevernes
fagsprog.

n


Formået
at bruge redskabet i praksis til at styrke
elevernes fagsprog.

n


Fået
et redskab, der kan styrke elevernes faglige
identitet gennem øget sproglig forståelse.

n

 ormået at bruge redskabet til at styrke elevernes
F
forståelse for undervisningen og derved opnå en
øget faglig identitet.

Skolerne, som har arbejdet med værkstedssprog, har
været glade for initiativet. Lærerne vurderer, at fokus
på værkstedssprog har gavnet udviklingen af deres
elevers faglige profil. De har ligeledes en oplevelse af,
at fokus på værkstedssprog kan være fastholdende for
eleverne.
Det vurderes, at lignende materiale på andre fagområder også vil være relevant og vil blive positivt modtaget
på skolerne. Det er samtidig afgørende at få lærerne
involveret i implementeringen og eventuelle kurser, så
redskabet bliver forankret i institutionen.

Erfaringsopsamling, December 2012
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Lærerne vurderer, at fokus på
værkstedssprog har gavnet
udviklingen af deres elevers
faglige profil

Fagsproget giver selvtillid på værkstedet
Det er lærernes vurdering, at eleverne gennem værkstedssproget bliver langt mere involverede og interesserede i deres fag. Deres nye ordforråd og begrebsverden betyder, at de føler en identitet i forhold til faget
og kan se sig selv som en del af den pågældende
faggruppe. Eleverne får på den måde en faglig identitet
og stolthed.
”Ved at lære de mange nye fagudtryk føler eleverne sig
mere hjemme i faget og ser pludselig, at de har en faglig
kompetence. De oplever sig selv som en ligeværdig del
af det faglige fællesskab på skolen. Det får dem til at
blive mere motiverede og i sidste ende til at blive i uddannelsesforløbet,” afslutter Heike Schulz Nielsen.
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Materialer fra Fastholdelseskaravanen
om værkstedssprog
Undervisningsmateriale:
n
Undervisning i værkstedssprog – Træ og byg
n
Undervisning i værkstedssprog – Metal
n
Undervisning i værkstedssprog – Køkken
n
Undervisning i værkstedssprog – Social og
sundhed (elektronisk version)
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4.3 Helhedsorienteret undervisning
– når fagene smelter sammen
Et grundlæggende mål med helhedsorienteret undervisning er at styrke kompetencerne
blandt lærere og ledere på erhvervsuddannelsernes grundforløb, så de i højere grad bliver i
stand til at indtænke de almenfaglige kompetencer i de fagfaglige mål.

Fastholdelseskaravanen har i samarbejde med
Attractor Rambøll og fire erhvervsskoler udviklet en
model for helhedsorienteret undervisning:
n


Århus
Købmandsskole

n

Aarhus TECH

n


EUC
Nordvestsjælland

n

Københavns Tekniske Skole

Den helhedsorienterede undervisning er et udviklingsarbejde som Attractor Rambøll har forestået. Det har
haft til formål at sammentænke pædagogik, didaktik
og metode på en måde, så undervisningen opleves
helhedsorienteret af eleven. Modellen udspringer både
af lovgivningsmæssige intentioner og af anerkendt
pædagogisk praksis på erhvervsskolerne. Fastholdelseskaravanen har sammen med erhvervsskoler fokuseret på pædagogisk ledelse, teamsamarbejde mellem
lærere og udvikling af pædagogiske metoder (f.eks.
værkstedsledelse, motivationspædagogik, læringsstile
m.m.).
Der tages afsæt i den enkelte elevs realkompetenceafklaring i tilrettelæggelsen af almenfag i det fagfaglige
stof.

Af de fire udviklede vejledninger til den helhedsorienterede model fremgår det, at en god effekt af det
helhedsorienterede er betinget af:
n

 t ledelsen bakker op om alle aspekter af det
A
helhedsorienterede gennem tydeligt pædagogisk
lederskab.

n


At
lærerne mestrer at omsætte kompetencevurderingen til konkrete undervisningsaktiviteter for både
fag- og almenfaglige mål i deres fags kompetencemål.

n


At
underviserne kan tydeliggøre den enkelte elevs
progression.

n


At
underviserne samarbejder i et reflekterende
team, hvor teamet har værktøjer til at reflektere
struktureret over mål, undervisning og pædagogisk
praksis.

n


At
teamet kan reflektere over og planlægge undervisningen helhedsorienteret.

n


At
ledelsen allokerer ressourcer til undervisningsaktiviteter i fagfagligt relateret dansk, matematik og
naturfag.

Materialer fra Fastholdelseskaravanen
om helhedsorienteret undervisning
Helhedsorienteret undervisning. Hæfteserie:
n
Drejebog
n
Guide til læringsforløb og aktiviteter
– Inspiration til lærerige aktiviteter
n	
Guide til lærere – Inspiration til at styrke dine
elever
n	
Guide til uddannelsesledere – Hvad skal
eleverne opleve og lære
n	
Guide til uddannelsesudbydere – skab et fælles
sprog med eleverne
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4.3.1 Helhedsorienteret under
visning på EUC Nordvestsjælland
– Matematikundervisning ved filebænken.

Forløb for frafaldstruede elever

Skræddersyet materiale til eleverne

EUC Nordvestsjælland startede i foråret 2011 et samarbejde med Fastholdelseskaravanen og Attractor Rambøll om projekt ”Helhedsorienteret undervisning”.

Undervisningsmaterialet blev udarbejdet efter de
enkelte elevers læringsstil. Ofte sad eleverne fordelt i
mindre grupper og arbejdede med hver deres materialer, som Attractor Rambøll havde udarbejdet. Jimmi
Madsen roser samarbejdet med Attractor Rambøll.

Autofaglærer Jimmi Madsen har været en central
person i forløbet på EUC Nordvestsjælland. Han fik
i august 2011 opgaven at undervise 18 elever på et
40-ugers autogrundforløb. Det var alle unge, der var
frafaldstruede, dvs. de var ringe motiverede og havde
faglige vanskeligheder med at læse, skrive og forstå
matematik. Fælles for de unge var også, at de havde
svært ved at sidde stille – og især at sidde stille i længere tid og høre på en lærers tavleundervisning.
I projekt Helhedsorienteret undervisning har Jimmi
Madsen modtaget undervisning i værkstedsledelse,
kooperativ læring og læringsstile. Det var Attractor
Rambøll, der stod for de indledende kursusforløb,
ligesom Attractor Rambøll har udviklet undervisningsmateriale, der tager udgangspunkt i elevernes forskellige læringsstile – f.eks. dominospil og puslespil.

Danskundervisning i arbejdstøjet
Al undervisning foregik på værkstedet, og alle elever
havde hele tiden arbejdstøjet på. Undervisning i almene fag som dansk og matematik blev integreret i det
praktiske arbejde:
”Vi startede med at skille en bil fuldstændig ad – ned til
mindste møtrik. Eleverne skrev små sedler, som de satte
på de enkelte dele. Hvis noget var skrevet forkert, så
talte vi om det. De havde lettere ved at lære at stave til
’karburator’, når de også havde set eller rørt ved den,”
fortæller Jimmi Madsen.
Teoriundervisningen foregik også på værkstedet. Helt
konkret underviste Jimmi Madsen ved filebænken:
”Vi havde ikke opdelt teori og praktisk undervisning. Når
jeg kunne fornemme, at eleverne var koncentrerede, så
kunne jeg afbryde arbejdet og tage noget teoriundervisning, men højst 10-15 minutter ad gangen, og det skulle
hele tiden være relevant teori i forhold til det arbejde, vi
stod med.”

”Bekendtgørelsen i auto lægger meget vægt på undervisning i el, og det kan være svært stof for mange elever.
Vi fik lavet noget materiale, hvor eleverne gennem praktisk arbejde eller spil kunne lære stoffet. De opdagede
næsten ikke engang, at de havde lært matematik. Det
var først, når jeg sagde det bagefter,” fortæller Jimmi
Madsen.

14 ud af 18 elever kom videre i uddannelse
Lene Smith, projektleder for pædagogiske projekter
på EUC Nordvestsjælland, er også meget tilfreds med
projekt Helhedsorienteret undervisning:
”Ud af de 18 elever, der startede på grundforløbet i
august 2011, er 14 i dag i gang med et uddannelsesforløb.
Ikke alle skal være automekanikere. Nogle unge er startet
som murer, maler eller smed, men 14 ud af 18 elever har
videreført deres uddannelse. Det er flot i betragtning af
elevernes forudsætninger,” påpeger Lene Smith.
Lene Smith fremhæver især, at projektet fra start tog
udgangspunkt i de unges interesser og forudsætninger. Eleverne deltog således i projektets opstartsseminar, ligesom elevernes vurderinger af metoder og
indsatser under hele projektperioden blev evalueret.
Lene Smith mener, at samarbejdet med Attractor
Rambøll og Fastholdelseskaravanen har været meget
tilfredsstillende og afgørende for skolens resultater:
”De eksterne konsulenter var meget dygtige og gode til
at udvikle metoder og materialer, der kunne anvendes til
undervisning af vores målgruppe af elever.”
EUC Nordvestsjælland viderefører den helhedsorienterede undervisning for frafaldstruede elever. I 2012/13
kører et nyt hold, ligesom erfaringer, metoder og værktøjer spredes til andre lærere på skolen:
”Vi er hele tiden opmærksomme på at bruge de gode erfaringer i større skala på skolen. Der sker en stille spredning af metoder fra den helhedsorienterede undervisning
til andre lærere,” fortæller Lene Smith, projektleder på
EUC Nordvestsjælland.
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4.4 Motivationspædagogik i praksis – hele vejen rundt om eleven
Fastholdelseskaravanen har taget initiativ til udviklingsarbejdet, der blev til indsatsen
"Motivationspædagogik – i praksis". Konceptet er udviklet i et tæt samarbejde med lærere
på erhvervsskoler samt specialisterne Bente Højer, Allan Simonsen og Svend Erik Schmidt.

Motivationspædagogik i praksis udgør en række indsatsområder, der har betydning for den enkelte elevs
motivation for uddannelse. Der er fire overordnede
indsatsområder i motivationspædagogik, der hver for
sig har deres egen betydning og værdi for elevens
motivation. Her arbejder lærerne med de faktorer, han/
hun har indflydelse på i læringsrummet.
De fire indsatsområder i motivationspædagogikken er:

Rammer

Relationer

Værdier

Motivation

Ressourcer

Rammer
Rammerne udgør alt det, der giver eleven klarhed
om, hvad en skole er, og hvilke forventninger der er til
eleven. Tydelige rammer er afgørende, hvis eleven trygt
skal bevæge sig i en nærmere defineret retning sammen med andre.
Det er vigtigt, at skolen gør sine rammer inkluderende,
samtidig med at eleven skal kende spillets regler –
både de skrevne og de uskrevne – på skolen. Det
samme gælder læringsrummet. Her skal underviseren
kunne tage lederskab og i samarbejde med eleverne
sætte rammer, der giver god mening for den enkelte
elev.

Rammerne omfatter alt, lige fra at skolen har formuleret en integrationspolitik og en inkluderende indsats i
forhold til f.eks. frafaldstruede elever. Rammer omfatter
også, at det for den enkelte elev er tydeligt, hvad der
er de skrevne og uskrevne regler på skolen, f.eks. adfærdsregler. Endelig omfatter rammer også, at værdien
af uddannelse og de enkelte undervisningselementer
er synlige for eleven. Hvis det ikke er synligt, tydeligt
og forståeligt for den enkelte elev, hvad der forventes
af ham eller hende, eller hvis eleven ikke kan forstå
værdien af de enkelte fag og metoder, så kan det være
vanskeligt at få eller fastholde motivation.

Det er vigtigt, at skolen gør sine rammer
inkluderende, samtidig med at eleven skal
kende spillets regler – både de skrevne og
de uskrevne – på skolen
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Validationskortet er et dialogværktøj, der
kan hjælpe til at få afdækket den enkelte
elevs værdier

Værdier

Relationer

Personer, aktiviteter, ting og steder har værdi for eleven
af forskellige grunde og har betydning for elevens valg
af uddannelse og uddannelsesmotivation. Værdier har
også betydning i forhold til elevens adfærd og relationer til lærerne og de andre elever.

Gode relationer er vigtige for elevens trivsel og læring.
Det omfatter gode relationer til såvel elevens lærere
som til andre elever, familie, venner m.fl. Gode relationer giver grundlag for dialog og en højere grad af
tryghed og tillid i dagligdagen. Netop tryghed og tillid
er et optimalt grundlag for læring.

Læreren kan gennem indsigt i elevens værdier hjælpe
og støtte eleven til at træffe hensigtsmæssige valg i
uddannelsesforløbet.
I forhold til elevens værdier er det vigtigt, at læreren:
n

 fdækker, hvad eleven med anden etnisk baggrund
A
end dansk taler ud fra – erfaringsmæssigt og kulturelt.

n


Har
øje for forhold, der kan være hindrende for at
gennemføre en uddannelse, f.eks. manglende støtte.

For at afdække elevens værdier kan det være formålstjenligt at strukturere samtalen med eleven. Et såkaldt
validationskort kan være nyttigt til at afdække, hvilken
betydning eleven tillægger relationer, aktiviteter, ting
og steder.
Validationskortet er et dialogværktøj, der kan hjælpe
til at få afdækket den enkelte elevs værdier. Gennem
dialogen reflekterer eleven over egne værdier og rangdeler dem efter betydning.
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Ressourcer
Elevens ressourcer er ikke altid umiddelbart synlige
og skal derfor afdækkes og stimuleres. At tænke
ressourceorienteret frem for problemorienteret kan
være med til at kortlægge elevens styrker. Det vil
kunne skabe mere motivation og læring, når eleven oplever at være god til noget, fordi undervisningen tager
udgangspunkt i elevens styrker og ressourcer.

Fastholdelseskaravanens materiale
om motivationspædagogik
	
Motivationspædagogik i praksis – Hele vejen
rundt om eleven. Undervisnings- og inspira
tionsmateriale

n

67

4.4.1 Motivationspædagogik i
praksis – materialekuffert giver
stort udbytte
Mercantec i Viborg har haft undervisere på kursus i
motivationspædagogik. Efterfølgende har skolen især
arbejdet med læringsstile og brugt de mange spil og
øvelser i Fastholdelseskaravanens kuffert om motiva
tionspædagogik:
”Vi har haft stort udbytte af kurset om læringsstile.
Tilsvarende har lærerne og vejlederne brugt flere af de
øvelser, der er i kufferten om motivationspædagogik.
Især vores elevcoaches bruger validationskortet, når de
skal tale med en elev,” fortæller projektleder Eva Møller
Jensen, Mercantec.
Lærer Trine Knudsen, Mercantec, bruger både øvelser
og validationskortet i undervisningen og til elevsamtaler:

kommer til at tale om det vigtige, men også, at eleven
begynder at tænke over sine interesser og værdier,”
fortæller Trine Knudsen.
Trine Knudsen bruger øvelserne fra kufferten til at lave
pauser i undervisningen:
”Kufferten indeholder en række øvelser, som er rigtig
gode til lige at få en pause fra den mere teoretiske del
af undervisningen. Jeg er rigtig glad for kufferten. Den
er meget enkel og med en række rigtig gode øvelser,
som jeg ofte bruger. Jeg har for nylig brugt materialet
om læringsstile i forbindelse med opstart af et nyt hold,
og f.eks. ballonøvelsen er god til at vise eleverne, hvilke
læringstyper de er. Øvelsen er sjov, men giver også stof
til eftertanke.”

”Jeg synes, at validationskortet er meget anvendeligt.
Flere af mine elever kan have svært ved at tale om mere
personlige forhold og værdier. Kortet gør, at vi nemmere

Kufferten indeholder en
række øvelser, som er rigtig
gode til lige at få en pause
fra den mere teoretiske del
af undervisningen
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4.5 Læringsstile
– vi lærer alle forskelligt
Når lærerens oplæg ved tavlen mødes af fjerne blikke, er det ikke nødvendigvis et udtryk
for elevernes manglende interesse for det faglige stof. Det kan også være, fordi eleverne i
klassen trives bedre med andre formidlingsformer, når de skal lære noget nyt. Der er forskel
på, hvordan vi bearbejder informationer, og dermed også på, hvilke omstændigheder der
sikrer optimal læring hos den enkelte. Fastholdelseskaravanen har i samarbejde med flere
uddannelsessteder gode erfaringer med at inddrage de unges forskellige læringsstile for at
give dem de bedste forudsætninger for at lære.

Det kræver koncentreret opmærksomhed at lære noget
nyt, men der er stor forskel på, hvilke omstændigheder
der fremmer koncentrationen hos den enkelte. Vi har
alle nogle læringsmæssige forcer eller præferencer,
som er vigtige, når vi skal lære nyt og vanskeligt stof.
Tanken bag arbejdet med læringsstile er, at man ved
at indrette læringen efter den unges læringsstil kan
fremme koncentrationen og dermed læringen.

Læringsmiljøet har stor betydning
Nogle lærer bedst, hvis de får det nye stof formidlet
mundtligt, nogle har brug for f.eks. at se billeder eller
tekst, andre kan bedst huske det, de har haft mellem
hænderne, mens andre igen har brug for at være i
bevægelse og handle praktisk.
Læringsstil handler ikke kun om, hvordan eleven helt
konkret får den nye viden, dvs. om eleven hører, ser,
rører eller gør, mens han/hun lærer. Det handler også
om de fysiske omgivelser, følelser, sociale relationer og
psykologiske faktorer. Får eleven mest ud af sine opga-

ver, hvis han/hun får tid til at fokusere på et afgrænset
område, eller hvis han/hun på én gang arbejder med
flere elementer i en opgave? Bliver elevens koncentration let forstyrret af andres input, eller sidder den nye
viden bedre fast, hvis den er tilegnet gennem samarbejde med andre? Har eleven brug for absolut stilhed,
eller fremmes koncentrationen af at høre musik?

Tanken bag arbejdet med
læringsstile er, at man ved
at indrette læringen efter
den unges læringsstil kan
fremme koncentrationen
og dermed læringen

Kompetenceudvikling inden for læringsstile
Fastholdelseskaravanen har i
samarbejde med læringsstileksperterne Svend Erik Schmidt og
Anne Mette Hede Jensen udviklet
og udbudt et kursus i læringsstile for lærere på erhvervsskoler.
Svend Erik Schmidt har desuden
sammen med Fastholdelseskaravanen udbudt kursus i læringsstile
på produktionsskoler. På kurset får
lærerne konkrete redskaber til at
udvikle undervisningsforløb, der
kan tilgodese forskellige læringsstile.
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Kurset er praksisnært og fokuserer på, hvordan lærerne kan
implementere læringsstile i deres
egen undervisning ved f.eks. at
udvikle undervisningsmateriale til
deres fag. Der arbejdes også med
udvikling af prototyper inden for
læringsstilsmaterialer, der ikke er
fagspecifikke, men kan overføres
på tværs af fag. Lærerne vejledes
desuden i, hvordan elevens motivation kan fremmes ved f.eks. at
bruge før- og eftertests.
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Deltagerne får desuden vejledning
i, hvordan fleksible læringsmiljøer,
herunder studiecaféer, kan indrettes for, at det optimalt understøtter
forskellige læringsstile og dermed
elevernes lyst til læring.
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Når eleverne får indsigt i, hvordan de lærer, og
har medbestemmelse over, hvordan de skal nå
deres opstillede læringsmål, øger det elevernes motivation og læring
Flere fordele ved at arbejde med læringsstile

Eleven skal også kende egen læringsstil

Den konkrete faglige læring er ikke det eneste udbytte
af arbejdet med læringsstile.

Den unge kan bruge bevidstheden om sin egen læring
til at håndtere uddannelsesmæssige udfordringer. De
fleste elever har oplevet, at der er bestemte typer opgaver, som kan være en særlig udfordring. Når eleverne
får indsigt i, hvordan de lærer, og har medbestemmelse
over, hvordan de skal nå deres opstillede læringsmål,
øger det elevernes motivation og læring. Metoden øger
elevernes bevidsthed om egen læring og giver plads til
en aktiv og effektiv læringsproces.

Med viden om og arbejde med den enkeltes læringsstil
kan man desuden opnå, at:
n

 ærerens indsigt i og forståelse af en mangfoldig
L
elevgruppe styrkes.

n


Elevens
indsigt i egen foretrukket læringsstil øger
motivationen og lysten til læring.

n

Arbejde med differentiering i undervisningen.

n


Elevens
læringsudbytte af undervisningen øges.

Fastholdelseskaravanen har sammen med læringsstileksperterne Svend Erik Schmidt, Anne Mette Hede
Jensen og Helle Fisker samt arkitekt Gunilla Mandsfelt Eriksen sat fokus på arbejdet med læringsstile
gennem kompetenceudviklingsforløb for undervisere
fra erhvervsskolerne. Svend Erik Schmidt og Gunilla
Mandsfelt har bl.a. udviklet værktøjshæftet Lær med
stil – om læringsstile i praksis. Hæftet beskriver, hvordan
der kan arbejdes med læringsstile, og hvordan der kan
etableres fleksible læringsmiljøer. Der gives konkrete
forslag til indretning af fysiske lokaler, der understøtter
den pædagogiske praksis.

Eleven foretrækker

Helhedseleven

Detaljeeleven

Eleven er god til

n

 t starte med at få overblik
a
over hele opgaven

n

 t skabe indre billeder af
a
det, han/hun læser

n

 t arbejde med mange
a
opgaver samtidig

n

 t koncentrere sig om flere
a
opgaver samtidig

n

 t følge sin intuition ved
a
opgaveløsning

n

 t finde på alternative
a
løsningsforslag

	
at komme hurtigt i gang
med sine opgaver

n

at planlægge

n

at læse hurtigt

n

at huske facts og navne

n

at løse logiske opgaver

n

	
at få stoffet gennemgået
trin for trin og få afsluttet én
ting ad gangen

n

Kilde: Fastholdelseskaravanens hæfte Lær med stil – om læringsstile i praksis
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Eleven foretrækker generelt

Se-eleven

Høre-eleven

n

skriftlige instruktioner

n

 t læreren skriver på tavlen eller
a
bruger PowerPoints

Eleven er generelt god til

	
at forstå instruktioner og huske det,
han/hun har læst i en bog

n

	
at formulere sig på skrift

n

n

at læse bøger med billeder

n

n

 t læreren fortæller om det, han/
a
hun skal lære

n

	
at høre lydbøger

n

	
at sætte billeder på sine oplevelser

	
at fortælle og diskutere
	
at genfortælle det meste af et oplæg

n

	
at indgå i gruppearbejde

n

	
at forklare noget mundtligt frem for
at skrive om det

n

Røre-eleven

n

n

 pgaver, hvor han/hun skal bruge
o
hænderne
at arbejde f.eks. ved en computer

	
at arbejde med konkrete materialer

n

Gøre-eleven

	
at bevæge sig, mens han/hun skal
lære noget

n

n

 t bruge så mange af sine sanser
a
som muligt, når han/hun lærer

	
at skrive og tegne

n

	
praktiske fag

n

	
at huske stoffet, når han/hun understreger nøgleord eller tager notater

n

n

at arbejde med hænderne

	
at bygge og modellere

n

	
sport, dans, drama

n

	
at lave eksperimenter

n

Kilde: Fastholdelseskaravanens hæfte Lær med stil – om læringsstile i praksis

Miljømæssige
forhold

Fysiologiske
forhold
Sociologiske
forhold

n

Lyd- og lysforhold
– Koncentrerer den unge sig bedst i stærk eller svag belysning?
– Koncentrerer den unge sig bedst i arbejdsro eller med baggrundsmusik?

n

Temperatur
– Koncentrerer den unge sig bedst i et lunt eller køligt lokale?

n

Arbejdsstilling
– Koncentrerer den unge sig bedst på en stol eller i en sofa?

n

Mad og drikke
– Har den unge behov for at spise under undervisningen?

n

Arbejdsform
– Foretrækker den unge at arbejde alene eller med andre?

Kilde: Fastholdelseskaravanens hæfte Lær med stil – om læringsstile i praksis
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Metoden øger elevernes
bevidsthed om egen læring
og giver plads til en aktiv
og effektiv læringsproces
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4.5.1 Fokus på den unges styrker
skaber glæde og motivation
På Herningsholm Erhvervsskole har man længe haft fokus på at nedbringe antallet af elever,
der falder fra undervejs i deres uddannelse. Et af de pædagogiske tiltag i denne forbindelse
har været arbejdet med elevernes læringsstile. Det har givet nogle positive erfaringer – for
de unge, for lærerne såvel som for skolens frafaldsstatistik.

Eleverne trives med aktiv læring
Elektrikeruddannelsen på Herningsholm Erhvervsskole
havde i 2006 en frafaldsprocent på 11. To år senere var
den faldet til kun ca. 1. Det skyldes skolens intensive
arbejde med frafaldsproblematikken, og ifølge skolens
uddannelsesleder, Peter Nielsen, er arbejdet med elevernes individuelle læringsstile en stor del af forklaringen.
”Vi har haft stor effekt af at arbejde med læringsstile
på vores skole. Ligesom på andre tekniske erhvervsuddannelser har vi mange elever, der ikke passer ind i den
boglige uddannelsestradition. Vores elever trives bedre
med en mere aktiv læring. Vi har mange af de elever,
som har det, man kalder røre- eller gøre-profiler. De er
måske ikke bogligt stærke, men til gengæld har de store
styrker på andre områder. Arbejdet med læringsstile har
rettet fokus mod disse styrker.”

Læringsstile som differentieringsværktøj
Herningsholm Erhvervsskole har positive erfaringer
med de muligheder for differentieret undervisning, som
inddragelse af elevernes læringsstile giver:
”Mange af vores elever har det til fælles, at de ikke trives
med at sidde i klassen og lytte til læreren hele dagen.
Men derudover er de – ligesom alle andre – meget
forskellige. Når vi arbejder med læringsstile, har vi redskaberne til at tilpasse undervisningen, så alle eleverne i
klassen får mest ud af det. Det er noget, der virkelig rykker for den type elever, vi har,” fortæller Peter Nielsen.

Når undervisningen kommer væk fra tavlen
Arbejdet med læringsstile har stor betydning for
elevernes motivation og koncentration. Lærerne på
Herningsholm Erhvervsskole har erfaret, at det giver
nye muligheder for undervisningen:

Jeg har oplevet elever
udvikle sig fra måske at
være lidt dovne til at køre
på i fuld fart og knokle
i døgndrift, fordi de har
fundet nøglen til at lære
Elfaglærer Gitte Berg Bak har lignende erfaringer:
”Der er mange af eleverne, der overhovedet ikke kan koncentrere sig ved almindelig klasseundervisning. Når jeg
står ved tavlen og ser ud på klassen, er det helt klart, at
de slet ikke lytter. De mister fokus efter fem minutter. Men
når vi kommer væk fra tavlen, er det noget helt andet –
så kan de godt holde opmærksomheden på det, de skal
lære. De har det jo sjovt.”

Fokus på den enkelte elevs styrker
Gitte Berg Bak oplever desuden, at arbejdet med elevernes læringsstile giver et nyt billede af eleverne. De
får lov til at bruge deres styrker i stedet for at opleve
ikke at slå til i den ramme, de indgår i i skolen.
”De unge vil jo gerne – de vil gerne lære og blive dygtige.
Læringsstilene gør, at vi kan finde den enkeltes nøgle til
at lære, og når vi først finder den, så får eleven en meget
større glæde ved at gå på skolen. Jeg har oplevet elever
udvikle sig fra måske at være lidt dovne til at køre på i
fuld fart og knokle i døgndrift, fordi de har fundet nøglen
til at lære,” fortæller Gitte Berg Bak.

”Tidligere gik hele morgenen med at få eleverne til at
falde til ro og indstille sig på at skulle i gang med undervisningen. Nu går det nemmere. De er motiverede med
det samme, og vi kan komme i gang lige fra morgenen.
Det får dagen til at glide bedre,” fortæller autofaglærer
Jørgen Aagaard.
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4.5.2 Mere energi i lokalet
Arbejdet med læringsstile kan skabe en helt ny energi i et klasselokale og en bedre dynamik
mellem eleverne. SOSU Syd har gode erfaringer med at arbejde med elevernes læringsstile
og oplever, at metoden kan fremme motivationen og lysten til at lære.

På SOSU Syd har man længe interesseret sig for at
arbejde med læringsstile. Allerede for fire år siden tog
en lærergruppe initiativ til at udvikle nogle grupperum
efter principperne i læringsstilteorien. Da der opstod
mulighed for at udvikle arbejdet med læringsstile
sammen med Fastholdelseskaravanen, blev der derfor
sendt flere lærere af sted til kompetenceudvikling
inden for læringsstile.

Det solide grundlag for udvikling af nye ideer
En af dem, der deltog i kurset, var Kirsten Bjorholm, som
underviser på social- og sundhedshjælperuddannelsen:
”Uddannelsesforløbet var rigtig godt. Jeg havde allerede
arbejdet med det i et stykke tid, men forløbet med Svend
Erik Schmidt rykkede mig så meget. Jeg oplevede et
stærkt ryk fremad i forhold til at blive fortrolig med metoden og få styr på, hvordan jeg bruger den i praksis. Det
var en kæmpe fordel for mit udbytte og for vores videre
arbejde på skolen, at vi var flere kolleger af sted sammen – det gav mig meget, at vi kunne samarbejde om at
udvikle ideer på baggrund af vores nye viden.”

De er mere motiverede
og synes, at det er sjovere
at gå i skole. Jeg kan
bestemt mærke, at der
er kommet mere energi
i lokalet
Læringsstile som et fælles fokus
Kirsten Bjorholm har oplevet, at der var stor imødekommenhed blandt kollegerne, da hun kom tilbage fra
kurset med nye redskaber. Selv om det ikke er alle,
der er lige aktive i at bruge læringsstile, fylder det dog
meget i alles bevidsthed – også her, et år efter kurset
blev afviklet. Ifølge Kirsten Bjorholm er det netop samarbejdet om at bruge læringsstile, der er afgørende for
indsatsens succes:

Resultater af arbejdet med læringsstile
Ernst & Young har indsamlet erfaringer med læringsstile fra tre skoler. Her har de talt med elever, lærere og
ledere om udbyttet af arbejdet med læringsstile.
Evalueringen viser, at:
n

n
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Eleverne
oplever større motivation for at deltage
i undervisningen. Dette begrundes med, at undervisningen er mindre ensformig. Eleverne oplever
det desuden som meget positivt at kende deres
egen læringsstil. Ifølge både elever og lærere giver
arbejdet med læringsstile eleverne mere lyst til at
gå i skole, og de lærer lettere.


Der
er store variationer i udbredelsen af metodens
anvendelse i undervisning på de enkelte skoler. De
mest aktive brugere er de lærere, der har deltaget
i kurset om læringsstile, mens andre lærere bruger
læringsstilene meget begrænset og nogle slet ikke.
Bevidstheden om elevernes læringsstile har dog for
de fleste lærere øget bevidstheden om, at eleverne
lærer forskelligt.

n


Lærerne
anser læringsstile for et pædagogisk
princip, der understøtter arbejdet med differentieret
undervisning. De oplever således, at arbejdet med
læringsstile skærper det fokus, de allerede har på
elevernes forskellige forudsætninger.

n


Forankring
af metoden på skolerne er afhængig
af ledelsens støtte i form af pædagogisk strategi
og ressourcer. Det er en erfaring, at det udviklede
undervisningsmateriale ikke bliver udbredt på grund
af manglende ledelses fokus på at arbejde med
læringsstile.

n

Initiativet med læringsstile er godt forankret på de
evaluerede skoler, hvor det er skrevet ind i fremtidige handlingsplaner for skolerne.

Ernst & Young konkluderer, at arbejdet med læringsstile har en fastholdende effekt, som forklares ved, at
undervisningen er mindre ensformig og læringsudbyttet større.
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”Hvis man virkelig vil arbejde med en klasses læringsstile, er det ikke et projekt, man kan løfte alene. Det er
vigtigt, at eleverne møder læringsstilperspektivet overalt
på skolen, så det ikke kun afgrænser sig til det, der foregår i en enkelt lærers timer," siger Kirsten Bjorholm.

Nye metoder til at strukturere undervisningen
Arbejdet med læringsstile giver redskaber til at
omstrukturere undervisningen, så den sigter mod at
optimere elevernes udbytte:
”Jeg har fået nogle rigtig gode redskaber til at arbejde
med differentieret undervisning. Når vi skal igennem
noget nyt og vanskeligt fagligt stof, tilbyder jeg eleverne
fire opgaver tilrettelagt ud fra høre-, se-, røre- og gøreprofilerne. De kender selv deres læringsstil og vælger
selv, hvilken opgave de vil løse.”
Før- og eftertests af elevernes viden kan motivere
elevernes læring. Det kan eksempelvis være en række
spørgsmål om ugens emne, som både besvares i starten og i slutningen af ugen:
”Det er min oplevelse, at de går til det nye stof på en anden måde, når de fra starten ved, hvad målet for ugens
arbejde er. Jeg har også kolleger, der lader eleverne
beholde listen med spørgsmål, så de har en form for
tjekliste med de punkter, de skal igennem i løbet af ugen.
Det giver eleverne et godt overblik over, hvad der er det
vigtigste, og hvad der er målet med ugens arbejde.”

Mere tolerante elever og bedre samarbejde

Materialer fra Fastholdelseskaravanen
om læringsstile
Lær med stil. Hæfte
n
Om læringsstile i praksis (2010)
Gøre, røre kort (2012). Undervisningsmateriale
n
Auto
n
Handel
Motivationspædagogik i praksis.
Undervisnings- og inspirationsmateriale.
n
Hele vejen rundt om eleven.
Blik for ressourcer (2011):
n
Inspiration til lærere i 0.-6. klasse
n
Inspiration til lærere i 7.-10. klasse
n
Inspiration til undervisere på EUD
n
Inspiration til UU-vejledere
n
Teori- og metodehæfte
Hæfteserie udgivet af Fastholdelseskaravanen,
Uddannelsesstyrelsens vejledningskontor og
Tosprogs-Taskforcen
Helhedsorienteret undervisning. Hæfteserie
n
Drejebog
n
Guide til læringsforløb og aktiviteter
– Inspiration til lærerige aktiviteter
n
Guide til lærere – Inspiration til at styrke dine
elever
n	
Guide til uddannelsesledere – Hvad skal
eleverne opleve og lære
n	
Guide til uddannelsesudbydere – skab et fælles
sprog med eleverne

I dagligdagen mærker Kirsten Bjorholm tydeligt det
positive udbytte af arbejdet med læringsstile:
”De er mere motiverede og synes, at det er sjovere at gå
i skole. Jeg kan bestemt mærke, at der er kommet mere
energi i lokalet. Jeg har færre elever, der sidder og hænger. De får lov til at bruge deres styrker, og det skaber
mere aktivitet og motivation for at arbejde med deres
egen læring. Den største effekt, jeg ser hos eleverne, er,
at de forstår sig selv og hinanden bedre, og det har en
enorm effekt på det, der foregår i klassen, især omkring
gruppeprocesser. De har fået en større forståelse for, at
vi er forskellige, og er på den måde blevet mere tolerante
og har større respekt for hinanden.”

Det er vigtigt, at eleverne møder læringsstilperspektivet overalt på skolen, så det ikke kun
afgrænser sig til det, der foregår i en enkelt
lærers timer
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4.6 Pædagogisk værkstedsledelse
– lærernes ledelseskompetencer
i spil
Det er vigtigt, at læreren kan styre faglige og sociale processer i klassen, så der skabes et
tillidsfuldt miljø med gode sociale relationer mellem eleverne.

Som faglærer på en teknisk skole eller en produktionsskole kan det være svært at favne alle elever og give
dem opgaver, der svarer til deres evner og behov.
Fastholdelseskaravanen har iværksat et internt forløb
i pædagogisk værkstedsledelse i samarbejde med
erhvervs- og produktionsskoler. Forløbet handler om,
hvordan faglæreren kan skabe trygge rammer for
elevernes personlige og sociale udvikling, og består af
kursus, observation og personlig supervision.
Forløbets indhold var blandt andet:
n


Pædagogisk
ledelseskompetence, herunder
arbejdsplaner og -grupper samt gruppeprocesser.

n


Læringskompetencer,
herunder differentieret
opgaveløsning for eleverne.

n


Relationskompetencer,
herunder forholdet til elever
og konflikthåndtering.

Forløbet bestod af følgende elementer:
n


En
introduktionsdag med intro, metoder og temaer.

n


To
gange individuel observations- og supervisionsforløb.

n


En
halv dag med erfaringsudveksling og temaer.

n


To
gange individuel observations- og supervisionsforløb.

n


En
opfølgningsdag med erfaringsudveksling, forankring og evaluering.

Forløbet handler om,
hvordan faglæreren
kan skabe trygge
rammer for elevernes personlige og
sociale udvikling
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4.6.1 Værkstedsledelse på Skanderborg-Hørning Produktionsskole
Fastholdelseskaravanen har sammen med konsulentfirmaet Inteam afholdt kursusdage
og supervision i værkstedsledelse på flere erhvervs- og produktionsskoler. Forløbet har
budt på introduktion til assertion, kulturdimensioner, hjemmebesøg, storytelling og situationsbestemt ledelse. En af de produktionsskoler, der har arbejdet med værkstedsledelse
i samarbejde med fastholdelseskaravanen og Inteam, er Skanderborg-Hørning Produktionsskole.

Direkte supervision af underviserne
Forstander Jan Mørk Johannesen på SkanderborgHørning Produktionsskole vurderer, at den eksterne
supervision har været mest værdifuld. At få anerkendende sparring på deres håndtering af helt konkrete
situationer og episoder i værkstedet har haft stor værdi
for lærerne:

På Skanderborg-Hørning Produktionsskole har lærerne
oplevet, at flere af de unge har brug for mere ledelse,
end de tidligere var vant til. En del af arbejdet med værkstedsledelse har for den enkelte lærer handlet om at
finde frem til den mest hensigtsmæssige ledelse af dennes værksted. En ledelse, der både afhænger af, hvilke
behov hver enkelt elev har, hvilke behov de har som
gruppe, og af, hvordan lærerens primære ledelsesstil er.

”Det har været godt for personalegruppen og skolen at
få supervison. Inteam var gode til at sætte fingeren på
de rigtig kritiske punkter. Det har været rigtig godt for vores skole at have eksterne konsulenter på. Det har styrket
os i at have et fælles mål,” vurderer forstander Jan Mørk
Johannesen.

Lærere finder frem til deres personlige
ledelsesstil

Faglærer Rikke Rasmussen fra Skanderborg-Hørning
Produktionsskole er enig:
”Jeg har fået en masse praktiske råd om, hvordan jeg
strukturerede min undervisning, så jeg kunne være bedre
til at lede og trække en streg i sandet og markere grænser.
De observerede samspillet mellem mig og eleverne og
så, at jeg kunne blive lidt for forstående og moragtig, og
det gav mig mindre overskud til at være værkstedsleder.”

En mere klar rolle i forhold til eleverne
Lærerne på Skanderborg-Hørning Produktionsskole
fremhæver det som meget nødvendigt, men også udfordrende, at de i mange tilfælde får noget, der ligner
voksenrollen over for de unge. Flere af de unge på produktionsskolerne længes efter et nyt voksent modspil
og medspil i deres liv.

Den enkelte lærers ledelsesstil bunder i dennes per
sonlighed. Som Rikke Rasmussen fra Skanderborg-
Hørning Produktionsskole udtrykker det: ”Ledelse starter jo altid med dig selv. Jeg er jo den eneste underviser
på værkstedet. Som leder bruger man sig selv og er altid
en rollemodel, så det skal der arbejdes med.” Derfor har
en del af supervisionen drejet sig om at finde frem til,
hvilke handlemuligheder der er for den enkelte i de
forskellige situationer, de som lærer kan komme i. Hvad
er den enkeltes foretrukne ledelsesform – og hvad kan
opøves?
Det er en udfordring at få uengagerede elever til at føle
motivation og lyst til arbejdet på værkstedet og til at
udfordre og udvikle sig selv. Det er også en udfordring
at opbygge gode relationer, hvis de unges attitude til
hinanden og omverdenen på overfladen er uden deltagelse og nysgerrighed. ”Vi har på produktionsskolerne
mange unge, der er indadvendte og ’pakker sig selv ind’,
og som typisk også møder sig selv og omverdenen med
manglende tillid,” som faglærer Rikke Rasmussen siger.

Supervisionen har i høj grad øget den enkelte
lærers bevidsthed om egen ledelsespraksis
i undervisningsrummet
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Lærerne har i høj grad ønsket både ris og ros.
De har fremhævet det udbytterige i, at både
kritikken og de gode råd om andre handle
muligheder byggede på supervisors iagttagelser af, hvad der skete på værkstederne

Resultater af arbejdet
med værkstedsledelse

Både ris og ros er nødvendig
Rikke Rasmussen fremhæver desuden, at hun og
hendes kolleger især har oplevet, at supervisionen
gav dem mulighed for at diskutere deres praksis på en
måde, der tog udgangspunkt i helt konkrete observa
tioner af deres handlinger. Lærerne har i høj grad
ønsket både ris og ros. De fremhævede det udbytterige i, at både kritikken og de gode råd om andre
handlemuligheder byggede på supervisors iagttagelser
af, hvad der sker på værkstederne. ”Det gjorde det mere
autentisk, når de kunne være med i værkstedsundervisningen og kunne trække konkrete situationer frem,”
påpeger Rikke Rasmussen.
Supervisionen har i høj grad øget den enkelte lærers
bevidsthed om egen ledelsespraksis i undervisningsrummet. Den øgede bevidsthed kommer forskelligt
til udtryk. Rikke Rasmussen fremhæver et øget fokus
på overensstemmelsen mellem det, hun siger, og den
måde, hun optræder på som person, lærer og leder:
”Jeg har fået øjnene op for, hvad det betyder, hvordan
man træder ind i rummet, og når jeg f.eks. stiller en
opgave.”

Fastholdelseskaravanen har systematisk evalueret alle
forløb om værksstedsledelse på de enkelte skoler. Evalueringerne viser følgende generelle resultater:
	Underviserne tilkendegiver stor tilfredshed med
den direkte og personlige supervision. De fremhæver, at supervisor har været god til at observere
læreren og give anvendelig kritik.

n

n


Underviserne
oplever, at de med værkstedsledelse
har fået en større bevidsthed om egen rolle. Det
gælder både den mundtlige kommunikation og
lærerens tilstedeværelse.

n


Værksstedsledelse
har betydet, at lærerne i højere
grad får kompetencer og ressourcer til at etablere
gode relationer mellem læreren og eleverne, men
også mellem eleverne. De har fået teknikker til at
forebygge og løse konflikter. Det skaber et godt
læringsmiljø i gruppen.

n

 orløbene har betydet, at der mellem lærerne er
F
blevet skabt en større åbenhed i forhold til at tale
om værkstedsledelse og i forhold til at gennemføre
kollegial supervision.

n

 ærerne vurderer samstemmende, at de med forløL
bene er blevet bedre til at tilrettelægge, organisere
og lede undervisningen. Det har skabt et mere roligt
og konfliktfrit læringsmiljø. Det har desuden frigjort
energi til, at læreren kan arbejde mere fokuseret
med elever med særlige behov.

Fordele ved ekstern supervision
Michael Munch fra konsulentfirmaet Inteam har gennemført supervision på flere skoler, herunder også
Skanderborg-Hørning Produktionsskole. Han påpeger,
at der er fordele ved at bruge en ekstern konsulent
som supervisor:
”Vi kommer som eksterne konsulenter som et frisk pust
udefra. Vi ser måske ting i hverdagen, som den enkelte
lærer eller kollegerne ikke ser. Det kan også være anderledes at tale med os, fordi vi har erfaring med at give råd
om nye metoder eller teknikker."

78
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Forløbet har indeholdt en introdag (kursus), observation
i praksis og efterfølgende supervision. Fastholdelseskaravanen samarbejdede med konsulentformaet Inteam
om forløbet. Konsulenter fra Inteam observerede faglærerens undervisning og gav efterfølgende gode råd til
faglæreren om at organisere og lede undervisningen.
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4.7 Drenge ud af gråzonen
mellem frafald og fastholdelse
De erhvervsrettede ungdomsuddannelser oplever et stort frafald blandt drenge med anden
etnisk baggrund end dansk. Ser man på frafaldsstatistikkerne fra erhvervsuddannelserne,
har disse drenge ikke kun en højere frafaldsprocent end pigerne, men også i forhold til
drenge med dansk baggrund. Derfor er det vigtigt at rette opmærksomheden mod netop
denne gruppe af drenge, der befinder sig i gråzonen mellem frafald og fastholdelse.

Fastholdelseskaravanen har i samarbejde med forskere
fra Roskilde Universitet sat fokus på gråzonedrengene.
Drengene i gråzonen er i denne sammenhæng den
gruppe af drenge med anden etnisk baggrund end
dansk, der er i risiko for at falde fra. Gennem særlige
initiativer rettet mod disse drenge på tre erhvervsskoler
eksperimenteres der med den pædagogiske praksis.
Formålet er at få viden om effektive metoder i arbejdet
med målgruppen.

Det kan virke motiverende
på drengene, hvis deres
produktion eller læring
synliggøres for andre
parter

6 generelle anbefalinger til at styrke de udsatte drenges fastholdelse
1. Fokuser på drengenes ressourcer
n

Ved
at fjerne fokus fra de tidligere nederlag eller
dårlige erfaringer og i stedet rette blikket fremad
mod fremtidige muligheder kan der arbejdes for en
større oplevelse af handle- og valgkompetence.
n


Med
ros og anerkendelse for den daglige indsats og
adfærd kan drengenes ressourcer og styrker synliggøres, og derigennem kan drengene få selvtillid og
motivation til at gennemføre deres uddannelse.

2. Vær en tydelig rollemodel
n

Med
udgangspunkt i værdier som gensidig respekt,
ligeværdighed, lydhørhed og tolerance kan der
skabes en god og tillidsfuld kontakt til drengene. De
skal møde en voksen, som på én gang er en faglig
autoritet og et nærværende, engageret menneske.
Den voksne skal gennem kompetent ledelse skabe
trygge rammer for læringen.
3. Styrk studiekompetencen
n

Overgangen
fra grundskole til ungdomsuddannelse kan indebære mange nye koder og sociale
regler. Ved at forklare skolekoder, studiemetoder
og adfærdsmæssige retningslinjer kan drengenes
studiekompetencer styrkes.
n

del 4


Ved
at konkretisere metodernes relevans i forhold
til den erhvervsmæssige sammenhæng kan der
skabes mening, gennemskuelighed og en forståelse
af sammenhængen mellem uddannelse og et fremtidigt arbejdsliv.
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4. Styrk den faglige identitet
n

Ved
at styrke den faglige profil og det faglige fællesskab på uddannelsen kan man understøtte det
faglige og sociale fællesskab blandt drengene.
Eksempelvis kan et møde med faglige forbilleder i
form af succesrige virksomhedsledere give drengene en faglig stolthed og skabe motivation for
uddannelsen.
5. Styrk det praksisnære
n

Når
drengene arbejder med konkrete og praktiske
opgaver, f.eks. i samarbejde med en virksomhed,
tydeliggøres meningen med uddannelsen og den
erhvervsmæssige sammenhæng.
n


Det
kan virke motiverende på drengene, hvis deres
produktion eller læring synliggøres for andre parter
(virksomheder, deres forældre m.fl.).

6. Brug positive fortællinger
n

Ved
at lægge vægt på at skabe positive fortællinger
om drengenes fremtid kan man fremme engagement, refleksion, selvindsigt og socialt fælleskab.
n


De
positive fortællinger kan skabes sammen med
drengene med udgangspunkt i deres egen situation
og fremtidsdrømme. De kan også komme udefra via
unge rollemodeller, der gennem deres egen historie
inspirerer til en positiv tilgang til drengenes egne
fremtidsmuligheder. Fællesskabet blandt drengene
kan styrkes ved at samles om positive traditioner
som f.eks. fødselsdagsfejring.
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Fokus er på at skabe nogle rammer, der
kan rumme elevernes forskellighed, frem
for at forsøge at tilpasse eleven i den
eksisterende læringskultur
Nye måder at deltage i læringen på
Med udgangspunkt i ønsket om at skabe bedre forudsætninger for inklusion af drenge i gråzonen arbejdes
der i eksperimenterne med en udvikling af læringskulturen.
Erfaringen er, at ikke alle elever inkluderes i de rammer,
der er for læringen. Der arbejdes derfor med nye måder at strukturere læringen på, som kan give eleverne
nye muligheder for at deltage i undervisningen, og som
medvirker til, at eleverne kan se meningen med den
uddannelse, de går på.
Fokus er således på at skabe nogle rammer, der kan
rumme elevernes forskellighed, frem for at forsøge at
tilpasse eleven i den eksisterende læringskultur.

Seks indsatsområder
De tre erhvervsskolers arbejde har taget udgangspunkt
i seks generelle anbefalinger:

80

n

Fokuser på drengenes ressourcer.

n

Vær en tydelig rollemodel.

n

Styrk studiekompetencen.

n

Styrk den faglige identitet.

n

Styrk det praksisnære.

n

Brug positive fortællinger.

Hver skole har fokuseret arbejdet med drenge i gråzonen på to af anbefalingerne.

Undervisningen som eksperiment
Indsatsen er gennemført som et aktionslæringsforløb.
På hver skole er der gennemført et antal eksperimenter, hvor forskellige pædagogiske praksisser er blevet
afprøvet. På baggrund af observationer af eksperimentet er der udviklet ideer til, hvordan den pædagogiske
praksis kan videreudvikles.
Erfaringerne af arbejdet med den pædagogiske praksis
og de seks anbefalinger er beskrevet i rapporten Ud af
gråzonen af Michael Svendsen Pedersen, RUC.
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4.7.1 Oplevelsen af ejerskab
øger motivationen
Sammen med Fastholdelseskaravanen og forsker Michael Svendsen Pedersen fra RUC
har Erhvervsskolen Nordsjælland arbejdet med metoder til at inkludere drengene i gråzonen.
Samtidig har skolen haft fokus på at arbejde med anbefalingerne ”vær en tydelig rolle
model” og ”styrk den faglige identitet”.

Murerfaglærer Hans Henrik Juul Jensen har i samarbejde med forsker Michael Svendsen Pedersen gennemført et eksperiment, hvor de har arbejdet med metoder
til at få drengene i gråzonen til i højere grad at deltage
i opgaveløsningen.

Forsøget
Drengene blev stillet en opgave, der bestod i at lave
særligt dekorativt flisearbejde. Opgaveløsningen for en
gruppe på fire foregik således:
n


Skitseblokken
gik på skift rundt til de fire drenge i
gruppen, som hver havde tre minutter til at lave et
forslag til et flisedesign.

n

De valgte i fællesskab det endelige design.

n

De lagde fliserne i fællesskab.

Ifølge Hans Henrik Juul Jensen er der store fordele ved
at arbejde på den måde:
”Det er meget sjovere, når de selv har lavet designet, end
hvis jeg bare fortalte dem, hvad de skulle lave. Drengene
får ejerskab i det, de laver, når de selv har defineret
deres produkt. Samtidig giver processen med at skabe
designet i fællesskab også en oplevelse af fagligt fællesskab.”

Erfaringen
Selv om processen understøttede, at alle fire drenge
i gruppen deltog i udarbejdelse af design, så oplevede Hans Henrik Juul Jensen, at den fælles indsats
forsvandt, da fliserne skulle lægges:
”Drengene i gråzonen faldt hurtigt ind i de vante roller i
baggrunden. De andre drenge styrede arbejdsprocessen og lagde fliserne, mens drengene i gråzonen stod på
sidelinjen og skar fliser til.”

Refleksion

Vi har indført fælles
morgenmad, og jeg
spiser også min frokost
sammen med eleverne.
På den måde understreger jeg vores fællesskab
Ny afprøvning/erfaring
”Da drengene fik individuelt ansvar for deres del af opgaven, voksede de virkelig med opgaven. De drenge, som
ellers altid havde stået i periferien, var nu ’på’ fra start
og meget motiverede for at deltage. Samtidig fik jeg en
god mulighed for at differentiere undervisningen ved at
fordele de fire forskellige fliser efter sværhedsgrad.”

At se sig selv som murer
Ud over at styrke oplevelsen af et fagligt fællesskab
gennem gruppearbejde har Hans Henrik Juul Jensen
lagt vægt på at fremstå som en positiv rollemodel, bl.a.
ved at tydeliggøre sit eget engagement i det faglige
fællesskab og styrke den faglige identitet:
”Vi har indført fælles morgenmad, og jeg spiser også min
frokost sammen med eleverne. På den måde understreger jeg vores fællesskab. Det er et fagligt fællesskab i
kraft af vores identitet som murere. Jeg gør meget ud af
at forklare, at vores branche er kendetegnet ved at bygge på tillid. Kunden skal have tillid til, at man kan levere
den ydelse, der betales for. Vi taler også om, hvad prisen
er for en murers arbejde. Når eleverne hører, at kunden
faktisk betaler op mod 1.000 kr. i timen for deres arbejde,
kan de se nødvendigheden af, at de altid signalerer, at de
har tjek på deres arbejde og leverer et kvalitetsprodukt.”

Da eksperimentet skulle gennemføres anden gang,
valgte Hans Henrik Juul Jensen i samråd med Michael
Svendsen Pedersen derfor, at der skulle indgå fire
farver i designet, og at hver dreng i gruppen fik tildelt
en farve, som han skulle lægge. På den måde ”tvang”
de alle til at deltage.
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4.7.2 At se sig selv i et andet lys
Tietgenskolen i Odense har gode erfaringer med at gennemføre praksisnær undervisning.
Når eleverne kan sætte skolearbejdet i relation til virkeligheden og deres egne fremtidsdrømme, bliver undervisningen relevant og sjov, og eleverne udviser større engagement
og motivation. Tietgenskolen har sammen med Fastholdelseskaravanen og forsker Michael
Svendsen Pedersen arbejdet med anbefalingerne ”fokuser på drengenes ressourcer”
og ”styrk det praksisnære”.

Teorien kommer i spil i virkeligheden
På Tietgenskolen har man længe arbejdet med at inddrage de udsatte drenge gennem praksisnær undervisning. Lærer Michael Fjeldsted underviser skolens
innovationsklasse. Her arbejder eleverne med at skabe
deres egne små virksomheder. De skal – ligesom
iværksættere i den virkelige verden – igennem alle de
vigtige dele af en virksomheds etableringsproces, lige
fra udarbejdelse af forretningsplan og budgetlægning
til salgsstrategi og pitching af deres virksomhedsidé.
Eleverne arbejder på den måde praktisk med den teoretiske viden, de har fra de øvrige fag.
”For nogle elever kan det være svært at se meningen
med de fag, de har. På innovationsholdet bliver meningen tydelig for eleverne, når de kan se, hvordan fagene
spiller sammen med de behov, de har i forhold til den
virksomhedsidé, de arbejder med,” fortæller Michael
Fjeldsted.

Inklusion gennem fokus på
den enkeltes ressourcer
Michael Fjeldsted har i samarbejde med kolleger og
Michael Svendsen Pedersen gennemført flere eksperimenter med innovationsklassen for at udforske,
hvordan de udsatte drenge kan opleve større inklusion,
samt hvordan der bedre kan rettes fokus mod elevernes ressourcer.
I et eksperiment blev eleverne bedt om i grupper at
bygge et hus i LEGO-klodser. Det viste sig, at drengene
med anden etnisk baggrund end dansk forholdt sig
passive, mens drengene med dansk baggrund hurtigt
tog styringen og både planlagde og udførte opgaven.

Nu var det drengene med anden etnisk baggrund end
dansk, der trådte frem og optrådte engagerede og
kompetente.
”Det blev klart, at viden om den enkelte elevs ressourcer
er ekstremt vigtig for at lave den rigtige undervisning.
Drengene med anden etnisk baggrund end dansk havde
noget at trække på i forhold til at løse den internationalt
orienterede opgave. De syntes, opgaven var sjov, fordi de
kunne bruge deres egne livserfaringer,” fortæller Michael
Fjeldsted.

Stoltheden ved at blive fremhævet
for sine styrker
Fokus på drengenes ressourcer kan på den måde bidrage til at tilrettelægge undervisningen, så flere elever
føler sig kompetente til at løse opgaven og dermed
også deltager med et større engagement. Samtidig
har Michael Fjeldsted erfaret, at fokus på den enkeltes
ressourcer kan have en betydning for den enkeltes
selvforståelse og relation til de andre elever:
”Jeg har en elev, der i forbindelse med sit studiejob
kører rundt i hele landet og leverer varer. Da jeg bragte
hans viden om geografiske forhold og transporttid i spil
i undervisningen, fik han mulighed for at se sin viden i et
nyt perspektiv. Han oplevede at besidde en viden, som
de andre elever i klassen havde brug for. På grund af det
fik klassen mulighed for at se ham i et nyt lys, ligesom
han selv fik en oplevelse af at have ressourcer af faglig
værdi. Det handler om for mig som lærer at finde frem til,
hvordan den enkeltes ressourcer kan omsættes til en faglig styrke. Det er tydeligt, at følelsen af at bidrage og at
’kunne’ skaber glæde hos eleverne. De bliver pavestolte.”

I et andet eksperiment skulle grupperne lave en forespørgsel til en engelsk virksomhed, der bl.a. omhandlede interkulturelle overvejelser.

På innovationsholdet bliver meningen tydelig for
eleverne, når de kan se, hvordan fagene spiller
sammen med de behov, de har i forhold til den
virksomhedsidé, de arbejder med
82
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4.6.3 “Jeg har succes”
Roskilde Tekniske Skole har i samarbejde med Michael Svendsen Pedersen arbejdet med
anbefalingerne ”styrk studiekompetencen” og ”brug positive fortællinger”.

På VVS-uddannelsen har de arbejdet med anbefalingen
”brug positive fortællinger”. Konkret har de afprøvet tre
indsatser:
n

Besøg af rollemodeller/mønsterbrydere.

n

Besøg af konsulent fra projektet High Five.

n

Drengenes egne positive fortællinger.

venner, hvis han skulle gennemføre sin uddannelse.
Historien var fuld af succeser, f.eks. om glæden ved at
kunne købe sin egen bil og ambitionerne om at blive
selvstændig. Det gjorde stort indtryk på eleverne, som
bagefter talte om betydningen af at tage beslutningen,
og hvad der sker, når man siger fra over for kammeraterne.”
Også besøget fra High Five var en øjenåbner:

Det kan lade sig gøre

”Eleverne fik at vide, at uanset hvor meget skidt de har
lavet, så er der stadig mulighed for at komme videre.
Nogle af drengene tror ikke, at der er nogen, der vil
ansætte dem på grund af deres kriminalitet eller andre
problemer. Mødet med High Five gav dem troen på, at
der også er et job derude til dem.”

VVS-faglærer Martin Stokholm har oplevet, at eleverne
har fået stort udbytte af indsatserne:
”Rollemodellen fortalte en god historie om, hvordan han
havde erkendt, at det krævede et brud med sine ’dårlige’

Rollemodellen fortalte en
god historie om, hvordan han
havde erkendt, at det krævede et brud med sine ’dårlige’
venner, hvis han skulle gennemføre sin uddannelse
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Drengene kan have svært ved at se deres egne
succeser. Vi forsøger at hjælpe dem til at se, at
det, de gør, er positivt og har værdi. Vi kan f.eks.
fremhæve succesen i, at eleven, som tidligere har
pjækket meget, nu møder mere stabilt
Se sig selv i et andet lys
Ud over at fremhæve positive fortællinger gennem
besøg fra rollemodeller og andre har Roskilde Tekniske Skole også arbejdet med at hjælpe drengene til at
skabe deres egne positive fortællinger. Det foregår ved
personlige samtaler med eleverne:
”Drengene kan have svært ved at se deres egne succeser. Vi forsøger at hjælpe dem til at se, at det, de gør,
er positivt og har værdi. Vi kan f.eks. fremhæve succesen
i, at eleven, som tidligere har pjækket meget, nu møder
mere stabilt.”

Den positive historie fører til afklaring
Mange elever bruger den første tid på skolen til at
finde ud af, hvilken håndværksmæssig uddannelse
de skal vælge. De personlige samtaler, hvor eleven
får hjælp til at skabe sin egen positive fortælling, kan
bidrage til denne afklaringsproces:
”Når vi får dem til at fokusere på de positive oplevelser fra skolen og spørger dem, hvad de ønsker sig af
fremtiden, bliver det tydeligt for dem, om de trives inden
for faget. Hos os er det ikke et nederlag at stoppe en
uddannelse for at skifte til en anden retning. De positive
fortællinger giver et grundlag at træffe valget på.”

Resultater af arbejdet med særlige
indsatser for drenge i gråzonen
De særlige indsatser for drenge i gråzonen er et
forskningsprojekt, der afprøver nye måder at inkludere
gråzonedrenge i undervisningen på. Effekterne er ikke
opgjort kvantitativt, men tilbagemeldingerne fra de
deltagende skoler har været positive. Erfaringen er, at
de udførte eksperimenter har skabt ny viden og nye
kompetencer hos lærerne og på skolerne.
De tre erhvervsskoler har som følge af arbejdet med
særlige indsatser rettet mod drenge i gråzonen:
n

 ået nye redskaber til at tilrettelægge en undervisF
ning, der bedre kan rumme elevernes forudsætninger og behov.

n


Fået
redskaber til at arbejde med de seks anbefalinger.

n

 ået kompetencer til at anvende egen pædagogisk
F
praksis (eksperimentmetoden).

n

 ået indblik i de forhold, der har betydning for gråF
zonedrengenes fastholdelse.

En ny indstilling
Martin Stokholm oplever, at den positive fortælling har
betydning for drengenes selvbillede:
”Når drengene selv sætter ord på deres egen positive
fortælling, bliver den en del af dem selv. De ser sig selv
på en ny måde. De har nu en historie, der fortæller, at det
er dejligt at være her, der er mennesker, der vil mig det
godt, og jeg har succes med de ting, jeg gør.”

Positive fortællinger i hverdagen
På grundforløbet i VVS har man valgt at supplere
de personlige samtaler og drengenes egne positive
fortællinger med ”dagens historie” i forbindelse med
den fælles morgenmad. Her støttes eleverne i dagligt
at skabe positive fortællinger om deres oplevelser på
skolen og i fritiden.

84

Materialer fra Fastholdelseskaravanen
om særlige indsatser for drenge
	
Drenge i gråzonen – veje til at få udsatte
drenge til at gennemføre en erhvervsfaglig
uddannelse (2010)
n	
Inspirationshæfte på baggrund af aktionsforskningsforløb er under udarbejdelse.
n	
Drenge ud af gråzonen – Fokus på faglighed
og læringsfællesskaber
n

Andre materialer:
n	
Ud af gråzonen af Michael Svendsen Pedersen,
Roskilde Universitet. Rapport
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4.8 Ressourcesyn – en anerkendende tilgang til eleven
Et af målene med alle metoderne i Fastholdelseskaravanens arbejde er at skabe en åben og
ressourceorienteret tilgang til den mangfoldige elevgruppes personlige potentialer og kompetencer. Målet er at udvide det pædagogiske synsfelt med et skarpere fokus på elevernes
styrker og ressourcer frem for på problemer og mangler.

Det synes selvfølgelig ligetil at tænke og arbejde
ressourcefokuseret i forhold til elevernes læring. At det
er vanskeligt, kommer alligevel til syne ved, at vi oftest
taler om det, den unge ”mangler” eller ”ikke er god til”,
i stedet for at fokusere på det, eleven kan, og måske
bygge videre på disse ressourcer. I nogle tilfælde skal
læreren og vejlederen opøves i at fokusere på elevens
ressourcer.
Ressourcesynet forudsætter, at læreren og lærer
teamet reflekterer over både egen praksis og egne
værdier og holdninger i forhold til ressourcesynet. At
arbejde med den enkelte elevs ressourcer forudsætter
tillige, at undervisningsrammer og -metoder skaber
et læringsmiljø, der tager udgangspunkt i elevens
ressourcer. Det gælder f.eks. motivationspædagogikkens indsatsområder, herunder læringsstile.

Ressourcesyn på Aalborg Handelsskole
På Aalborg Handelsskole har de lagt en overordnet pædagogisk ramme, som tager afsæt i den anerkendende
tilgang.
”Udgangspunktet var, at ledelsen og lærerne ønskede at
undersøge, hvordan undervisningen blev organiseret, og
hvordan det var at være elev på skolen. Vi begyndte at
lave pædagogiske makkerskaber mellem underviserne,
hvor de overværede hinandens undervisning med det
formål at få øje på, hvad der virkede, og blive inspireret
heraf. Underviserne fik sat fokus på, at selv om der er
nogle rammer og begrænsninger samt nogle elever med
forskellige udfordringer, så er der meget i undervisningen, som de har indflydelse på. Og det var præcis det,
der skulle fremhæves”, fortæller uddannelseschef Lone
Damgaard Knudsen fra Aalborg Handelsskole.

Lone Damgaard Knudsen fortæller, at det blev en
øvelse i at få øje på, hvad der virker, og gøre mere af
det, i stedet for at tale om begrænsningerne – både
de økonomiske og elevsammensætningen. Det blev
en proces fra at fokusere på alt det, som eleverne
mangler, til at have fokus på de ressourcer, de har, og
hvordan de kan sættes i spil.
Helt generelt blev øvelsen at få øje på, hvad der virker
i undervisningen, og hvilken indflydelse den enkelte
lærer har på det faglige arbejde inden for eksisterende
rammer. Det blev dermed også en måde at påvirke
arbejdskulturen og -glæden på.

Fælles værdier
Flere elementer blev tilført i og omkring undervisningen. Først og fremmest tog Aalborg Handelsskole nogle ”SHARE”-værdier til sig, som både lærere og elever i
dag arbejder med og efter. SHARE står for Samarbejde,
Handlekraft, Ansvarlighed, Respekt, Engagement.
Værdierne er blevet et fælles fundament og bliver
omsat til konkrete situationer og handlemåder. Lone
Damgaard Knudsen giver et eksempel:
”Hvis en klasse f.eks. ønsker at lave regler, fordi der bliver
snakket for meget i timerne, så vil underviseren tale med
klassen om SHARE-værdierne – at klassen skal Samarbejde om, at der er ro i timerne, om, hvad Respekt er, og
at der udvises respekt, når der er ro i klassen, når nogen
skal fremlægge. Engagement viser man ved at lave sin
opgave m.m. SHARE-værdierne er med andre ord ikke
bare ord, men har påvirket hele læringskulturen og undervisningen på Aalborg Handelsskole og også måden,
eleverne bliver mødt på.”

Stamklasser øger trivsel
Aalborg Handelsskole ændrede også fraværsmøder til
trivselsmøder. I stedet for at se på fraværstallet for den
enkelte elev, så stiller lærerne spørgsmålet: Hvordan
kan vi hjælpe, således at eleven møder og er glad for
at komme i skole? Lone Damgaard Knudsen forklarer,
at der kommer fokus på, hvilke positive tiltag der skal
til for den enkelte elev. På denne måde bliver lærerne
også mere aktive i forhold til mulige handlemåder.
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Det blev en proces fra at fokusere på alt det, som
eleverne mangler, til at have fokus på de ressourcer,
de har, og hvordan de kan sættes i spil
Aalborg Handelsskole har fastholdt stamklasserne. Det
har betydning for trivslen, trygheden og det sociale liv
i klasserne. Alle elever har desuden en kontaktlærer og
en ugentlig skemalagt kontaktlærertime. Kontaktlæreren har fokus på elevernes faglige og sociale trivsel og
fungerer også som en form for coach eller relationsarbejder.
I kontaktlærertimen er der afsat tid til at tale om klassens trivsel, om relationer og indbyrdes samarbejde i
klassen. Lone Damgaard Knudsen fortæller, at det hele
tiden handler om at støtte klassen som gruppe og have
fokus på trivsel og fællesskab for den enkelte elev.
En anden positiv effekt er, at der skabes relationer på
tværs af etnicitet.

ansvar for, at klassen fungerer, og at de har et personligt ansvar for, at opgaverne bliver løst – Respekt for
hinanden, Samarbejde og Engagement. Der er samarbejde på tværs af klasserne, og det giver de praksisorienterede elever mulighed for at få succes og fremstå
som ”stærke” efter sådan et forløb. Eleverne oplever
hinanden i andre situationer og får øjnene op for, at der
er andre ressourcer end de boglige, og at de har lige
stor værdi.
Lone Damgaard Knudsen fortæller, at sådan en basar
uge kan rykke ved rollerne i en klasse – hvis man f.eks.
er bogligt stærk, men ikke har engageret sig, eller hvis
man har boglige vanskeligheder og har sat sine praksisorienterede ressourcer i spil.

Relationer på tværs af etnisk baggrund
Aalborg Handelsskole havde en klasse med elever, som
havde svært ved, at der var tosprogede elever. Der
blev sagt ting, som ikke var acceptable – og her blev
SHARE-værdierne taget i anvendelse.
Lone Damgaard Knudsen fortæller, at de tosprogede
elever på skolen er i mindretal, og at de ofte isoleres
i forhold til den resterende elevgruppe. Tit sætter de
tosprogede sig sammen, ligesom de går sammen i
grupper. Lone Damgaard Knudsen mener, at det er et
udtryk for, at de har et fællesskab eller føler sig uden
for det øvrige fællesskab. Derfor har aktiviteterne i
kontaktlærertimen, hvor de bliver rystet sammen, stor
betydning. Der brydes mønstrene for, hvem man samarbejder med eller sætter sig ved siden af. Flere elever
bliver hørt i kontaktlærertimerne – og eleverne bliver
set af hinanden på en anden måde. Deres ressourcer
kommer i spil. Når man føler sig tryg og føler sig rystet
sammen, så deltager man også mere i timerne.

Resultater af arbejdet med ressourcesyn
LG Insight har gennemført interview med 50 undervisere og vejledere fra produktionsskoler, erhvervsskoler
og UU-centre. De interviewede fremhæver følgende
resultater af arbejdet med ressourcesyn:
n


Undervisere
og vejledere er blevet mere bevidste
om at fokusere på elevens ressourcer og styrker.
Det er ikke altid nemt metodebevidst at afdække
ressourcer eller at tænke ressourceorienteret, men
ressourcesyn har øget vejledernes/undervisernes
opmærksomhed på at arbejde med fokus på elevens ressourcer.

n


Undervisere
og vejledere tilkendegiver i interview,
at materialeserien Blik for ressourcer indeholder
brugbare eksempler og øvelser og giver inspiration
til deres arbejde.

Basar bringer kompetencer i spil
Skolen arbejder desuden med praksisnære undervisningsformer. Hvert år skal førsteårseleverne f.eks. arrangere en adventsbasar helt fra bunden, som munder
ud i, at elevernes familier kommer og ser resultatet af
deres arbejde.
Der skal laves plakater og indbydelser, der skal markedsføres, der skal være overblik over økonomien,
og der skal laves budget. Efter adventsbasaren bliver
eleverne evalueret på både faglige og personlige
kompetencer, og de får en udtalelse. De bliver bevidste
om, hvordan man samarbejder og forpligter sig til en
opgave. Der arbejdes med de personlige kompetencer,
og det giver eleverne en fornemmelse af, at de har et
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Materialer fra Fastholdelseskaravanen
om ressourcesyn
Blik for ressourcer (2011):
n
Inspiration til lærere i 0.-6. klasse
n
Inspiration til lærere i 7.-10. klasse
n
Inspiration til undervisere på EUD
n
Inspiration til UU-vejledere
n
Teori- og metodehæfte
Hæfteserie udgivet af Fastholdelseskaravanen,
Uddannelsesstyrelsens vejledningskontor og
Tosprogs-Taskforcen
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4.9 Studiemiljøer og lektieordninger
Ikke alle studerende med anden etnisk baggrund end dansk har mulighed for at få faglig
støtte blandt venner eller familie i deres uddannelse. Fastholdelseskaravanen har derfor haft
fokus på at skabe rammer for, at de unge kan få den sparring og hjælp, som de har brug for
i deres uddannelsesforløb. Fastholdelseskaravanen arbejder med at oprette lektieordninger,
med fokus på etablering af fleksible læringsmiljøer.

Det er vigtigt, at læringsmiljøet er så fleksibelt som
muligt, så det kan tilpasses elevernes behov og så
vidt muligt deres præferencer. Derved fremmes effektiv læring og understøttes arbejdet med inklusion
i praksis. Gennem en anerkendende pædagogik og
med et ressourcesyn arbejdes der f.eks. med elevernes
motivation.

Skab et studiemiljø for alle
Studiemiljøer og lektieordninger er med til at skabe et
rigt og inkluderende læringsmiljø på uddannelsesstederne. Tilbuddene er målrettet alle elever, men har et
særligt fokus på unge med svage faglige forudsætninger. Fastholdelseskaravanen lægger meget vægt på,
at studiemiljøet skal være et åbent tilbud til alle unge
– uanset etnicitet og faglighed.

lyst til at lære, at det er fleksibelt og trygt, og at alle
elever føler sig velkomne og imødekommet i forhold til
deres behov og interesser.
Fastholdelseskaravanens koncept for studiemiljø har
fokus på undervisnings- og læringssituationen i lektieordningen som en helhed og på at skabe et tydeligt
samspil mellem teori, praksis og fysiske rammer:
n

En anerkendende og ressourceorienteret tilgang
til elevens udvikling og læring. Faglærerne arbejder
systematisk, reflekteret og vidensbaseret med afsæt
i en fælles referenceramme om f.eks. differentiering.
Der arbejdes med læringsstrategier, der tilgodeser
forskellige måder at lære på, f.eks. læringsstile.

n

Udvikling og produktion af læringsstilmaterialer.
Lærerne overfører læringsstilteorien til egen
praksis og udvikler undervisningsmaterialer, der
matcher elevernes læringsstile. Der er fokus på at
skabe et inkluderende læringsrum.

n

Et fysisk læringsmijø, der kan tilgodese elevernes
forskellige læringsstile, behov og interesser. Der
er fokus på trivsel og på, hvordan man skaber et
godt fysisk læringsmiljø, der fremmer og fastholder
elevernes lyst til at lære.

Studiemiljøet og lektieordningen bør
afspejle den enkeltes skoles behov
En lektieordning er et supplement til den eksisterende
undervisning i erhvervsuddannelserne. Eleverne har
forskellige niveauer, forudsætninger og behov. Lektieordningen kan derfor spænde over tilbud fra fag på
et højere niveau til at styrke elevens forudsætninger i
f.eks. dansk, matematik eller fremmedsprog. I lektieordningen kan eleven også få hjælp med projektopgaver,
caseopgave- og eksamensforberedelse, praktiksøgning
og meget mere.
Samtidig kan studiemiljøet og lektieordningen danne
ramme om sociale arrangementer af tværkulturel
karakter og aktiviteter, der ikke har form af direkte
faglig støtte. Eleverne kan f.eks. få hjælp til forståelse af
kulturelle områder, f.eks. viden om arbejdspladskultur,
uddannelseskultur med deltagerstyret projektarbejde
m.m. Eleverne kan endvidere få styrket deres personlige og sociale kompetencer, herunder selvtillid, f.eks.
gennem eksamenstræning.
De enkelte skoler er meget forskellige, og studiemiljøerne skal derfor også afspejle de særlige behov, der er
på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Afgørende er
det, at læringsmiljøet fremmer og fastholder elevernes

En fast tovholder øger kvalitet og tryghed
Fastholdelseskaravanen anbefaler, at der er en fast
tovholder tilknyttet lektieordningen. Tovholderen skal
sørge for at skabe inkluderende fællesskaber og
læringsrum. Tovholderen skal desuden sikre løbende
kvalitetssikring, og at eleverne oplever, at de får indfriet
deres faglige forventninger.
Ud over tovholderen og faglærerne kan der med fordel
tilknyttes læsevejledere, fastholdelseskoordinatorer,
studievejledere etc. Det øger trygheden i lektieordningen at have en fast tilknyttet tovholder og bemanding. Det er endvidere tovholderens ansvar at sikre, at
alle tilknyttede professionelle bidrager til at skabe et
inkluderende læringsmiljø, der understøtter elevernes
læring og trivsel.

Tovholderen skal sørge for at skabe inkluderende
fællesskaber og læringsrum
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Studiemiljøer
og lektieordninger er med til
at skabe et rigt
og inkluderende
læringsmiljø på
uddannelsesstederne

Giv studiemiljøet status
Den fysiske ramme for studiemiljøet er vigtig i forhold
til, om eleverne føler sig godt tilpas og bliver motiveret
til læring. De fysiske rammer for studiemiljøet skal være
attraktive og inspirerende og skal indbyde til læring og
refleksion. Brug af kreative indretningsformer og materialer kan styrke læringsmiljøet – f.eks. wallstickers med
inspirerende citater el.lign. Indretningen bør afspejle et
(ungdoms)miljø, som eleverne finder sig tilpas i. Rummets
indretning kan med fordel signalere kvalitet og eksklusivitet, så studiecaféen bliver et attraktivt læringsrum og har
status.

Markedsføring af lektieordningen er også vigtig, så caféens tilbud bliver synlige for de relevante elevgrupper.
Markedsføringen kan ske via sms, plakater eller små film.
Markedsføringen skal understøtte et positivt værdisæt for
studie- og lektieordningen og være karakteriseret af en
inkluderende og ikke-stigmatiserende sprogbrug. I forbindelse med markedsføringen bør man derfor undgå brug
af ord som f.eks. ”hjælp” og ”lektier”, som hos skoletrætte
elever kan have en negativ klang.

Eksempel på et forløb med kompetenceudvikling
inden for studiemiljøer og lektieordninger
Fastholdelseskaravanen har gennemført kompetenceudvikling målrettet faglærere og pædagogisk personale, der har fast tilknytning til eller bemander lektieordningen. Her har deltagerne fået konkrete værktøjer
til at arbejde med f.eks. læringsstile i lektieordningen.

n

Inspiration, råd og vejledning til tilrettelæggelse
af fleksible læringsmiljøer og til indretning af læringsrum, der fremmer elevernes læring inden for de
forskellige læringsstile.

n

Inspiration til at udfærdige konkrete læringsstilmaterialer til studiecaféen.

n


Mulighed
for selv at fremstille konkrete lærings
stilmaterialer og undervisningsforløb til studiecaféen.

n

Kompetencer til at kunne implementere læringsstilene direkte i undervisningen i studiecaféen efter
endt kursus.

På kurset har deltagerne fået:
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n


Udviklet
deres faglige forudsætninger for at anvende læringsstile i forbindelse med deres arbejde i
lektieordningen.

n

Konkrete værktøjer til at arbejde med læringsstile
i praksis med fokus på, hvordan metoden kan implementeres i egen undervisning.

n

Råd og vejledning til, hvordan man kan fremme
elevens motivation ved at synliggøre læringsmål og
læringsudbytte, f.eks. med brug af før- og eftertests.
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4.9.1 Rum til forskellighed
UC Diakonissestiftelsen er en af de skoler, der har arbejdet med den fysiske indretning
af deres lektiecafé. De har skabt et Inkluderende læringsrum, hvor elevernes forskellige
læringsstile og præferencer er tænkt ind.

Da UC Diakonissestiftelsen, som bor på et tidligere hospital, skulle indrette en lektiecafé, lagde de vægt på,
at indretningen skulle kunne dække mange forskellige
behov. Skolen lagde vægt på, at indretningen skulle
rumme et udvalg af forskellige læringsmiljøer:
”Vi har indrettet lektiecaféen med forskellige små rum.
Der er et rum med sofamiljø og et med flere fatboys. Et
rum er indrettet som et møderum med mødebord og et
som en læsesal. Vi har også et IT-rum med computere og
et rum, der er indrettet som et klasselokale med borde
og stole. Rummene er farverrige og gjort hyggelige med
blomstrede og stribede tapeter,” fortæller lærer Maj
Borggaard Hansen.

Elevernes forskellighed præger
lektiecaféens indhold
Maj Borggaard Hansen er sammen med en anden
lærer fast tilknyttet lektiecaféen. Eleverne, der kommer
i lektiecaféen, har meget forskellige behov for hjælp:
”Vi har ca. 70 % tosprogede elever på skolen. En del
af dem har problemer med at forstå gråzonesprog og
mangler kendskab til studieteknik. De har brug for hjælp
til at forstå de opgaver, de skal løse, og hvordan de skal
gribe dem an. Eleverne har også tit brug for hjælp til at
formulere noget i forbindelse med en opgave eller formidle noget mundligt fra praktik eller lignende,” fortæller
Maj Borggaard Hansen.
Andre elever har brug for hjælp til at bruge computere,
herunder gemme dokumenter og bruge usb-stick. Maj
Borggaard Hansen møder også elever, der har brug for
hjælp til at udfylde skema til ansøgning om Hypercard
(transportkort). For nogle elever er transportkortet afgørende, for at de kan møde op på skolen, og derfor er
hjælpen til ansøgningen, ifølge Maj Borggaard Hansen,
en vigtig del af arbejdet med fastholdelse af elever.

”Der kommer også elever i lektiecaféen, som bare vil
snakke. Det kan være om alt muligt. De fortæller f.eks.
om deres oplevelse af, at uddannelsen er hård, og at de
måske overvejer at droppe ud. Eller om, at de er blevet
forladt af deres kæreste. Vi snakker også med eleverne
om personlige problemer, og nogle gange henviser vi
dem videre til f.eks. psykolog, læge, vejleder eller andet,”
fortæller Maj Borggaard Hansen.

Lektiecaféen i fremtiden
UC Diakonissestiftelsen har gode erfaringer med
lektiecaféen som de ønsker at videreføre og udvikle.
lektiecaféen, har åbent én gang om ugen efter skoletid.
Det er erfaringen, at lektiecaféen har været mere velbesøgt de gange, hvor lektiecaféen har holdt ekstra åbent
om formiddagen i skoletiden. Samtidig er det skolens
erfaring, at det påvirker fremmødet at have tilmelding,
således at eleverne i forvejen melder sig til lektiecaféen de dage, hvor de kommer.
Maj Borggaard Hansen oplever, at lektiecaféerne har
en vigtig funktion i forhold til at fastholde de elever, der
har svært ved at løse de faglige opgaver på egen hånd:
”Der er behov for en lektiecafé af en eller anden art, for
hvis der ikke er nogen steder at gå hen, når stoffet er
svært, så dropper eleverne ud. Jeg synes, at en lektiecafé er den rigtige vej at gå. Det tager tid at få det op
at stå, det er en proces. Men der er et kæmpe behov for
en lektiecafé. Den kan støtte op om eleverne og være det
sted, hvor vi kan finde andre veje til at lære det stof, som
de skal have lært,” slutter Maj Borggaard Hansen.

Vi har ca. 70 % tosprogede elever på skolen.
En del af dem har problemer med at forstå gråzonesprog og mangler kendskab til studieteknik. De har
brug for hjælp til at forstå de opgaver, de skal løse,
og hvordan de skal gribe dem an
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4.9.2 Plads til den enkelte
Learnmark Horsens har en meget velbesøgt studiecafé. To gange om ugen møder 35-40
elever op efter skoletid for at lave lektier sammen med de tilknyttede medarbejdere. Det er
til stor glæde for skolen, der har oplevet at have mange elever, der aldrig lavede lektier.

Studiecaféen hos Learnmark Horsens lokker med et
helt særligt tilbud. Her kan eleverne bl.a. komme og få
vejledning i forbindelse med opgaver, få støtte til at forberede sig til undervisningen og øve konkrete faglige
færdigheder og styrke deres forståelse, begrebsudvikling, nysgerrighed og undren inden for det enkelte
fag. Nogle elever kan have brug for ekstra faglig støtte,
f.eks. på grund af sygdom eller andet fravær.
”Der er ingen tvivl om, at nogle af eleverne kommer,
fordi de har for meget fravær. De fleste af de elever, der
måske startede med at komme på grund af deres fravær,
vælger at komme igen og igen, fordi de har oplevet, at
det er et rart sted at være, og at de får noget ud af at
være der. Når de kommer i studiecaféen, er de arbejdsomme og arbejder koncentreret med deres opgaver,”
fortæller tovholder Anne Fløche Toft.

Nye relationer
Der er altid to medarbejdere til stede i studiecaféen og
eleverne hjælper også hinanden på tværs af klasser og
klassetrin:
”Eleverne sidder ofte gruppevis eller klassevis og arbejder med deres opgaver. Det sker tit, at elever, der kender
noget fagligt stof fra forrige skoleår, hjælper de nye elever. På den måde er studiecaféen også med til at danne
relationer klasserne imellem,” fortæller Anne Fløche Toft.

Et inkluderende læringsrum
I forbindelse med udviklingen af studiecaféen, har flere
lærere gennemført et kompetenceudviklingsforløb i læringsstile. Det sætter sit tydelige præg på studiecaféen
og har givet stort engagement hos faglærerene:
”Vi har brugt vores nye viden om læringsstile til at skabe
et læringsmiljø, som alle elever kan lære i. Her har vi
både arbejdet med den fysiske indretning og med
materialer som f.eks. lærebøger på cd, ” fortæller Anne
Fløche Toft.

Fokus på elevernes styrker
Kompetenceudviklingen har desuden skærpet et fælles
pædagogisk fokus i studiecaféen:

Vi har brugt vores nye
viden om læringsstile
til at skabe et læringsmiljø, som alle elever
kan lære i
Vores fokus er, at de skal opleve, at de kan. Og samtidig
er den faglige læring selvfølgelig i centrum,” fortæller
Anne Fløche Toft.
Oplevelsen af ”at kunne” er ifølge Anne Fløche Toft
noget, som mange af eleverne savner:
”Mange af vores elever har aldrig lavet lektier før, og de
har negative skoleerfaringer med i bagagen. I studiecaféen forsøger vi at give dem nogle gode oplevelser med
deres læring, og flere finder ud af, at det faktisk er rart at
være forberedt til timerne.”

Her kan man få den fulde opmærksomhed
Rammerne i studiecaféen giver mulighed for at give
eleverne den ekstra opmærksomhed, som nogle elever
har brug for.
”Nogle elever oplever, at det går stærkt i undervisningen,
når de er én blandt 25 elever i klassen. I studiecaféen
sætter vi os ned stille og roligt og har tid til den enkelte,
og vi bliver siddende, indtil opgaven er helt færdig. Vi arbejder for, at den enkelte elev skal opleve at blive set og
få den faglige støtte, han eller hun har brug for,” slutter
Anne Fløche Toft.

Materialer fra Fastholdelseskaravanen
om studiemiljøer og lektieordninger
n

n

”Selv om medarbejderne i studiecaféen er forskellige
på mange områder, så arbejder vi alle med en anerkendende tilgang og et ressourcesyn over for eleverne.

90

n

Handlingsplan for studiecafé. Handlingsplanskabelon.
Kom godt i gang – om etablering af studie-		
caféer. Inspirationshæfte
Lær med stil – om læringsstile i praksis.
Inspirationshæfte
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Eleverne sidder ofte
gruppevis eller klasse
vis og arbejder med
deres opgaver. Det sker
tit, at elever, der kender
noget fagligt stof fra
forrige skoleår, hjælper
de nye elever
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4.10 Fagmentorer hjælper unge
med uddannelse
Pensionerede mekanikere, industriteknikere og smede kan styrke de unges fagidentitet og
faglige stolthed. Fagmentorerne støtter også de unge med en række praktiske forhold og
giver dem gode råd i hverdagen.

Fagmentorer øger den faglige identitet

Kursus til fagmentorerne

Fastholdelseskaravanen har samarbejdet med Dansk
Metal om at uddanne frivillige fagmentorer. Fagmentorerne er seniorer, som gerne i deres fritid vil støtte op
om unge, så de bedre kan gennemføre en uddannelse.

Fastholdelseskaravanen har givet alle nystartede
fagmentorer et kursus på en dag. Gennem kurset får
de nye fagmentorer viden om arbejdet som frivillig
fagmentor. Fagmentorerne bliver fra start rustet til
bedst muligt at støtte de unge, men også til at kende
grænserne for, hvornår det frivillige arbejde bør høre
op og professionelle fagfolk træde til.

Fagmentorerne var tænkt som en del af Fastholdelseskaravanens indsats med ”lektieordninger”, hvor frivillige
fagmentorer var integreret i selve værkstedsundervisningen. Fastholdelseskaravanen har samarbejdet med
flere organisationer om etablering af faglig støtte på
erhvervsskolerne – Dansk Metal, Dansk El og Dansk
Erhverv (Horesta) har indgået i samarbejdet.
Dansk Metals lokalafdelinger støtter deres seniorklubber med at oprette frivillige fagmentorer. Koordinator i
Dansk Metal Gert Svendsen fortæller, at fagmentorerne
har mange funktioner:
”Fagmentorerne deltager typisk i værkstedsundervisningen, hvor de går til hånde og praktisk bistår med det
faglige. Hen over kølerhjelmen eller ved filebænken går
snakken om faget og fagmentorernes egen tid som lærling. Det giver de unge en faglig identitet og en stolthed
ved f.eks. at være i gang med en smedeuddannelse.
Den faglige stolthed og fagidentitet kan betyde, at flere
unge holder fast ved uddannelsen: ”... og måske klør
de unge lidt mere på, end de ellers ville,” fortæller Gert
Svendsen.

Unge uden voksenkontakt
Gert Svendsen oplever, at stadig flere unge på erhvervsskolerne mangler en voksen at støtte sig til ud
over lærerne. Fagmentoren kan være den voksne, de
unge mangler til f.eks. at give et godt råd eller hjælpe
med helt hverdagsagtige gøremål:
”Fagmentorerne hjælper f.eks. også de unge med at få
styr på økonomien eller give dem et godt råd. En ung
mand var f.eks. kommet ud af kurs, fordi han ikke havde
fået SU. Fagmentoren gik med den unge på kontoret og
fik styr på papirerne, så han kunne få penge til at leve
for,” fortæller Gert Svendsen.
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På kurset fik de frivillige fagmentorer også kendskab til
relevant lovgivning. På erhvervsskolerne får fagmentorerne viden om uddannelsernes opbygning og indhold.
Det er længe siden, pensionisterne selv har gået i skole, og det er nyttig viden for fagmentorerne at kende til
de faglige krav, uddannelsernes opbygning m.m.

Frivilligt arbejde
Fagmentorerne giver de unge meget, men de får også
meget igen, fortæller Gert Svendsen:
”Det er meget værdifuldt for fagmentorerne at fastholde
en kontakt til faget og til de unge mennesker. Samtidig
bliver de en del af et aktivt netværk, hvor de mødes
regelmæssigt uden for skolen. De får et socialt sammenhold, som alle værdsætter.”
Fagmentorerne deltager helt frivilligt og får ingen løn
eller honorar for deres indsats:
”Fagmentorerne mødes ca. hver anden måned til en bid
brød og får i den forbindelse dækket deres udgifter til
transport," fortæller Gert Svendsen.

Flere unge bliver i uddannelse
Der er ikke gennemført nogen dokumentation af
fagmentorernes arbejde, og hvordan det påvirker de
unges uddannelsesmønster. Gert Svendsen er dog ikke
i tvivl om, at fagmentorerne er med til at sikre, at flere
af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse:
”Fagmentorerne giver et godt bidrag til at støtte de unge.
Vi kan se, at fagmentorerne knytter relationer til de unge,
og de unge lytter til deres erfaringer og gode råd. Der er
ingen tvivl om, at den støtte får flere unge til at komme
mere stabilt igennem uddannelsen og gennemføre den.”
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Det er meget værdifuldt
for fagmentorerne at
fastholde en kontakt til
faget og til de unge mennesker. Samtidig bliver
de en del af et aktivt
netværk, hvor de mødes
regelmæssigt uden for
skolen

Fastholdelseskaravanens samarbejde med Dansk Metal
Fastholdelseskaravanens samarbejde med Dansk Metal
blev startet i efteråret 2009.
Fagmentorerne er blevet rerkrutteret via seniorklubberne i de lokale afdelinger under Dansk Metal.
Dansk Metal har været ansvarlig for opstart af nye
skolesamarbejder og har varetaget praktiske opgaver
med at afvikle netværksmøder og holde kurser for nye
fagmentorer.
Siden 2010 har Fastholdelseskaravanen og Dansk
Metal engageret frivillige fagmentorer. I december
2012 havde følgende erhvervsskoler tilknyttet frivillige
fagmentorer:
n
n
n
n
n
n
n

del 4

CELF på Lolland og Falster
TEC Hovedstaden
EUC Syd i Sønderborg
Erhvervsskoler på Fyn
Aars Erhvervsskoler
Selandia – CEU Slagelse
ZBC Ringsted

Pædagogik, didaktik og metodik
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33 fagmentorer støtter unge med deres uddannelsesforløb. Fagmentorerne virker inden for fagområderne
auto, smed og industritekniker. Typisk vil en fagmentor
komme en eller to gange hver uge og deltage i værkstedsundervisningen. På nogle skoler deltager fagmentorerne også i enkelte teoriundervisningstimer, så de
kender til de faglige krav. Andre skoler eksperimenterer
med succes med også at have fagmentorerne med
ude i praktik, så fagmentoren kan støtte den unge,
indtil han/hun er blevet fortrolig med værkstedsmiljøet
og jargonen.
Interessen for fagmentorerne er stigende rundt omkring i landet. Flere af de eksisterende skoler vil gerne
udbygge samarbejde (f.eks. TEC Hovedstaden), og
andre skoler udtrykker interesse for at starte et samarbejde op (f.eks. Aarhus Tech).
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4.10.1 Seniorer støtter unge
på Selandia i Slagelse
Leif Petersen startede som frivillig fagmentor på Selandia i Slagelse i 2010. Han var én af 17
fra seniorklubben under Dansk Metal i Slagelse, der i efteråret 2010 meldte sig som frivillig
fagmentor. Efter en kursusdag var Leif Petersen ”uddannet”, og han har siden nydt sit otium
som frivillig fagmentor.

Leif Petersen har en livslang erfaring som automekaniker. Han nyder at fortælle de unge om sin egen
baggrund og sine mange livserfaringer. Og fortælle, det
kan Leif Petersen:
”De unge gider godt lytte til fagets historier. Hvordan
reglerne på arbejdspladserne har ændret sig gennem
tiderne, fra da jeg stod i lære som lærling til i dag.”
Leif Petersens stolthed over faget og glæden ved at
aflevere et godt stykke arbejde smitter af på de unge
elever:
”Vi kan hjælpe de unge og vise, hvordan arbejdet kan
gøres. Det synes de unge er spændende. Det er vigtigt,
at de unge oplever en stolthed ved at gøre arbejdet
ordentligt og rigtigt. Noget, de kan være bekendt over for
kunden. Det er vigtigt.”
Fagmentorerne drøfter værdier, normer og regler på en
arbejdsplads. Hvorfor det er vigtigt at komme til tiden
og at kunne stole på sine kolleger og samarbejdspartnere. Ikke alle unge kan forstå vigtigheden af disse
normer eller kender til traditioner på et værksted. Det
hjælper fagmentorerne med.
Fagmentorerne er med inde i værkstederne og taler
med de unge under arbejdet. De arbejder sammen
med de unge og viser, hvordan arbejdet skal udføres.
Ofte taler de med de unge om forhold, der slet ikke
handler om skolen eller det faglige:
”Vi er ikke faglærere, og vi kan bruge tiden på at tale
med de unge om andre ting end skoleting. Vi kommer
ret tæt på de unge, og vi kan hjælpe dem og give dem
gode råd. Jeg har hjulpet en elev med regning i fritiden.
Han kunne ikke forstå stoffet. Vi aftalte at mødes i Dansk
Metal, hvor jeg sad et par gange om ugen og hjalp ham
med regning, indtil han kunne. Det voksede han meget
ved,” fortæller Leif Petersen.
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Leif Petersen har oplevet, at de unge har taget godt
imod de ”gamle” fagmentorer:
”I starten var jeg lidt bekymret for, hvordan de unge ville
tage imod os, men de unge er meget engagerede og vil
gerne tale med os og have vores støtte. Det er en stor
glæde."
Leif Petersen og de øvrige fagmentorer på Selandia
oplever, at samarbejdet med faglærerne er godt:
”Vi var på kursus og på besøg på skolen, inden vi startede som fagmentorer. Det har været godt. Det er vigtigt at
være klar på vores opgaver og roller. Vi skal ikke blande
os i undervisningen eller tage et ansvar, der er lærerens.
Vi er meget bevidste om de roller, vi har som frivillige. Det
har kurset hjulpet mig med.”

Vi kan hjælpe de
unge og vise, hvordan
arbejdet kan gøres.
Det synes de unge
er spændende. Det
er vigtigt, at de unge
oplever en stolthed
ved at gøre arbejdet
ordentligt og rigtigt.
Noget, de kan være
bekendt over for kunden. Det er vigtigt

Fra viden til handling. Januar 2013

█

Pædagogik, didaktik og metodik

del 4

DEL 5
Bilag

del 4

Pædagogik, didaktik og metodik

█

Fra viden til handling. Januar 2013

95
95

*

Guiden til
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Bilag 1
Samarbejdspartnere
Oversigtens formål er at give et overblik i forhold til de mange partnere og initiativer, Fastholdelseskaravanen har arbejdet med, og som danner baggrund for cases og beskrivelser i
dette hæfte. Det fremgår af symbolerne, hvilken finansieringskilde der har støttet.

Erhvervsskoler
Tech College Aalborg
Selandia, Slagelse
Hansenberg, Kolding
Mercantec, Viborg
TEC (Teknisk Erhvervsskole Center)
Syd Dansk Erhvervsskole Odense-Vejle
Roskilde Handelsskole
Køge Handelsskole
Herningsholm Erhvervsskole
Handelsskolen København Nord
Humanica (nu SUPO København og
Nordsjælland)
EU
SOSU Syd
EU ⊗	 SOSU København
DK EU SOSU C
EU
SOSU Nord
DK EU Zealand Business College
EU
Business College Syd
EU
Hotel- og Restaurantskolen
EU
Århus Købmandsskole
EU
Niels Brock
EU
Erhvervsskolen Nordsjælland
EU
Aalborg Handelsskole
EU
SOSU Aarhus
EU
Tietgenskolen
EU
EU
EU
EU
DK
DK
EU
EU
EU
EU
DK

Sekundære indsatser
CELF – inkl. fastholdelseskoordinator
Københavns Tekniske Skole
EUC Nordvestsjælland
Tech Aarhus
SOSU Randers
TEC (Teknisk Erhvervsskole Center)
Handelsskolen København Nord
Roskilde Handelsskole
Roskilde Teknisk Skole
Svendborg Erhvervsskole
Mercantec, Viborg
Køge Handelsskole
SUSU Fyn

EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU

Uddannelsesnavet (lokalt netværk)
DK
DK
DK
DK
DK EU
DK
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Fredericia/Middelfart
UU Roskilde
UU Roskilde – Step II Forældre
UU Kolding
UU Vestegnen
København Syd
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DK
UU Århus
DK EU UU Odense
DK
UU Vestsjælland
Mininav:
DK
Herning
DK
Aalborg
DK
UU Viborg
DK
UU Horsens Hedensted
EU
UU Vestsjælland
EU
UU Varde
Simi-nav:
EU
Varde Kommune
EU
UU København / Nørrebro

Produktionsskoler
EU
DK
DK
EU
EU
DK
DK
EU
EU
EU
EU
EU

Produktionshøjskolen i Brøndby
Odense Produktionshøjskole
Lolland Produktionsskole
Slagelse Produktionsskole
Hvidovre Produktionsskole
Den økologiske produktionsskole
Skanderborg-Hørning Produktionsskole
Århus Produktionsskole
Esbjerg Produktionsskole
Aalborg Produktionsskole
PH Produktionsskole
KUBA Produktionsskole

Studie- og lektieordninger
EU
DK
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU

CELF, Nykøbing F
Humanica (nu SUPO København og
Nordsjælland)
Køge Handelsskole
CPH West
TEC (Ballerup, Gladsaxe, Lyngby)
Mercantec
Roskilde Handelsskole
BC Syd
SOSU Syd
UC Diakonissestiftelsen

Forklaring
EU = EU Socialfond-finansieret
DK = Satspuljefinansieret
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EU
EU
EU
EU
EU

Learnmark Horsens
Kold College
Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og
Kliniske Tandteknikere
SOSU Skolen Fredericia-Horsens (Fredericia,
Horsens og Vejle)
Håndværker-Skolehjemmet i København,
Københavns Tekniske skole (KTS og CPH West
Frisørskolen)

Frivillige fagmentorer
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU

DK Metal Slagelse (Ringsted, Slagelse)
DK Metal Storstrøm/Lolland Falster
(Nakskov, Nykøbing)
DK Metal Nordjylland (Års)
DK Metal Sønderjylland (Sønderborg, Åbenrå,
Tønder)
DK Metal Odense (SDE)
DK Metal Hovedstaden (Hvidovre, Ballerup)
HK Handel (Roskilde)
Dansk Erhverv (Holstebro, Tønder, Rudkøbing,
Nyborg)
Horesta (Aarhus)
Dansk Elforbund (Aarhus)
”PIV” Teknisk Erhvervsskole Center

Lokale rollemodelkorps
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU

UU Lillebælt
Kolding
Sønderborg
Holstebro
Aarhus
Viborg
Slagelse
Hillerød
Esbjerg
Tingbjerg

Pædagogisk udvikling
Gråzonesprog
Læringsstile på erhvervsskoler og produktionsskoler
EU
Motivationspædagogik i praksis
DK
Intensive vejledningsforløb
DK ⊗	 Billeder som dialogværktøj
DK
Pædagogisk værkstedsledelse
EU
Værkstedssprog
EU
Helhedsorienteret undervisning
Elevernes valgkompetence
DK ⊗	 Lederuddannelse – pædagogisk ledelse
DK EU Motiverende vejledningssamtaler
EU
Kursus for fastholdelsesmedarbejdere
EU
Drenge i gråzonen
Forskning/udvikling RUC drenge
EU
EU

Udgivelser
DK ⊗	
DK ⊗	
EU
EU
EU
EU
EU
DK ⊗	
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU

Håndbog til hjemmebesøg
Forældreinformation om erhvervsuddannelser i
Danmark
Guiden til praktikplads (GtilP.dk)
Lær med stil
Drenge i gråzonen
Kom godt i gang
Værkstedssprog
Motivationspædagogik i praksis
JUMP – Billeder som dialogværktøj
Mini-JUMP (Genoptryk)
Hæfteserie om Ressourcesyn
Gråzonesprog
Intensiv vejledning
God skolestart
Gøre-/rørekort for autoområdet
Gøre-/rørekort for handelsområdet
Madspil (frugt og grønt)
Fagsprog for SOSU www.fagsprog.dk

Familiesamarbejde
DK ⊗	
DK ⊗	
EU
EU
EU
EU

Kursus i familiesamarbejde
Introkurser for etniske minoritetsforældre
Hjemmebesøg generelt
Hjemmebesøg – UU Norvestjylland
Hjemmebesøg – SKT skolen Aarhus
Hjemmebesøg – Fredensborg Kommune

Netværksmøder og konferencer
Netværkspartnermøder
Lanceringskonference
Netværksmøder for fastholdelseskoordinatorer
Netværksmøder for produktionsskoler
Netværksmøder for praktikpladsmedarbejdere
Netværksmøder for samarbejdspartnere,
erhvervsskoler
EU
Netværksmøder for samarbejdspartnere,
produktionsskoler
EU
Netværksmøder for samarbejdspartnere,
Uddannelsesnav
EU
Midtvejskonference
EU	
Landsseminar om lektiehjælp og fleksibel
læring
EU
Afslutningskonference
EU
EU
EU
EU
EU
EU

Andet
DK ⊗	
EU
EU
EU
EU

Forumteater
Virksomhedsguider
Praktiktemadage på EUD
Fastholdelseskoordinatorer
Forældrekurser

Forklaring
EU = EU Socialfond finansieret
DK = Satspulje finansieret
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Bilag 2
Indsats- og aktivitetsoversigt,
december 2012
Nedenstående oversigt har alene det formål at give et overblik over de mangeartede
aktiviteter, der er arbejdet med i samarbejdet med Fastholdelseskaravanen. Listen
omhandler de udviklingsopgaver, afprøvninger, forsøg og kompetenceudviklingsindsatser,
som har fundet sted i hele projektet i perioden 2008-2012 og kan give indsigt i Fastholdelseskaravanens arbejde. Oversigten beskriver ikke indsatsens indhold eller vægtning
i forhold til bl.a. omfang. Vægtningen heraf kan aflæses i kataloget, hvor flere af disse
temaer og indsatser er omtalt.

Involverede
E = Erhvervsskoler
P = Produktionsskoler
N=U
 ddannelsesnav
(UU og lokale aktører)
F = Forældre
V = Virksomhed

Opkvalificering af personale og andre
Kompetenceudvikling af lærere, vejledere og andre
relevante personer i relation til:
E
Kontaktlæreropgaver, kursus mv.
Konflikthåndtering
Praksisnær naturfagsundervisning
Erhvervsrettet andetsprogsdansk
Anerkendende pædagogik
Nedbrydning af fordomme underviser og
elever imellem
Motivationspædagogik i praksis
Adfærdsmæssige drengeudfordringer
Cooperative learning
Klasserumsledelse
Praktikvejlederkurser
Kursus i vækstmodellen
Lederkursus – pædagogisk ledelse
Kursus for fastholdelsesmedarbejdere
Kompetenceudvikling af praktikmedarbejdere
E og P
Intensiv læring
Læringsstile
Pædagogisk værkstedsledelse trin 1 og trin 2
Socialpædagogiske redskaber
Styrkelse af faglærernes undervisnings- og formidlingsfærdigheder
Relationsdannelse elev/lærer og ung/ung
Identitetsdannelse blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund
Styrkelse af faglærernes evne til
at skabe et inkluderende læringsmiljø
Værkstedssprog

del 5
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Kollegial supervision
Innovation og iværksætteri
E, P og N
Sproglig opmærksomhed, gråzonedansk
Mangfoldighed og forståelse af kulturbaggrunde
Ressourcesyn
E og N
Praktikpladssøgning
Kursus i forældre / familiesamarbejde
P og N
Kognitiv vejledning og samtaler
Vejledning og øget forældreinddragelse
Intensiv vejledning som model
F
Introkurser for etniske minoritetsforældre om erhvervsuddannelserne

Pædagogisk udvikling, afprøvning og
undervisningsforsøg
Forsøg med følgende fokus, metoder og værktøjer:
E
Anerkendende pædagogik i undervisningen
Afprøvning af mangfoldighedsværktøj
Helhedsorienteret undervisning
Nye metoder i undervisningen, fx implementering af
Cooperativelearning
Motivationspædagogik i praksis
Elevernes valgkompetence
Lederuddannelse – pædagogisk ledelse
Et elevfastholdende merkantilt grundforløb
Særlige grundforløbspakker med fastholdende elementer
Afprøvning af sprogscreeningsværktøj
Forskning i form af ”Drenge i gråzonen – aktionslæringsforløb i samarbejde med RUC”
Afprøvning og udvikling på 3 erhvervsskoler ud fra
tidligere anbefalinger
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E og P
Værktøjer til konfliktforebyggelse
Innovation og iværksætteri
Pædagogisk værkstedsledelse
Anvendelse af relevante rollemodeller i undervisningen
Forløb med fokus på læringsstile
på erhvervsskoler og produktionsskoler
Værkstedssprog i undervisningen
Et inspirationskatalog og undervisningsmaterialer vedrørende gråzonesprog
Undervisningsmetoder i den mangfoldige klasse med
det mangfoldige som en ressource
Elementer i undervisningen for at øge trivsel og det
gode undervisningsmiljø
E, P og N
Kognitiv livsvejledning som samtaleværktøj til unge/
elever
Gråzonesprog i undervisning og vejledning
Billeder som dialogværktøj
En manual med guidelines for arbejdet med læringsstile

E, P og N
Opbakning til og øget simultan fokus på fysisk aktivitet,
ernæring, mentalt fokus og restitution/søvn
E og N
Mentortilknytning i overgangen fra grundskole til
påbegyndt erhvervsuddannelse
Styrkelse af elevens uddannelsesvalg og valgkompetence
Særligt brobygningsforløb til EUD for sent ankomne
etniske minoritetsunge

Indsatser til opnåelse af praktikplads

P og N
Intensive vejledningsforløb for uafklarede og umotiverede unge
Intensivt læringsforløb for elever med manglende faglige, sociale og personlige kompetencer

E
Anvendelse af elev-tv i undervisningen
Behovsafdækningsmøde med praktikvejledere
Praktiktemadage med Forum
Teater som værktøj til styrkelse af dialogen mellem
elev, praktikvejleder og virksomhed i arbejdet med
opnåelse af og fastholdelse i en praktikplads samt med
præsentation af www.gtilp.dk og oplæg fra virksomhedsguider
Frivillige seniorer som mentorer i forbindelse med
”Praktik I Virksomhed”-ordning
Karrierevæg til synliggørelse af opnåede praktikpladser

N
Dialog med etniske kulturnetværk som døråbner for
hjemmevejledning
Nye metoder til rekruttering og netværkssamarbejdet
herom
Motiverende vejledningssamtaler

E og N
Udvikling af interaktiv træningsplatform for praktikpladssøgning på www.gtilp.dk
Udvikling af underviservejledning i anvendelse af
www.gtilp.dk
Udvikling af app-version af www.gtilp.dk

E, P, N og F
Et udvidet forældresamarbejde

Elevrettede indsatser
E
Vejledning om dansk uddannelses- og arbejdspladskultur
Sætte fokus på gennemskuelighed og tryghed i gruppearbejde
Øge elevers motivation for undervisning ved at styrke
deres motorik igennem fælles, fysisk aktivitet og gruppesamtaler
Styrke elevrådsarbejdet
Inddrage forumteater som værktøj til styrkelse af dialog
og forståelse mellem elever og lærere i undervisningssituationen
Inddrage skolehjemmet i et helhedsorienteret døgnforløb for de boende elever – bolig, fritid og uddannelse
E og P
Sætte fokus hos eleverne på øget fællesskab på tværs
af etnicitet
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Sætte fokus hos lærerne på øget inkludering af elever
med anden etnisk baggrund
Sikring af øget social trivsel for eleverne

E, N og V
Tværsektoriel indsats i form af samordnet praktikpladssøgning over for virksomhederne fra erhvervsskoler, UU
og jobcentre

Organiseringsmæssige indsatser
E
Indarbejdelse af strategi og handlingsplan for fastholdelse af etniske minoritetsunge i en skoles generelle
fastholdelsesstrategi
Intern synliggørelse af skolers fastholdelsesplaner
E og P
Styrket samarbejde imellem erhvervsskole og produktionsskole
E og N
Samarbejds- og konceptrelaterede overgangsproblematikker mellem grundskole og EUD samt mellem
grund- og hovedforløb
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E, N og F
Lokalt samarbejde om forældrearrangement og forsøg
med hjemmebesøg
N
Etablering af lokale uddannelsesnetværk
UU-samarbejde med forældrefokus – udgangspunkt
særlige boligområder
Kulturcaféer

Studie- og lektiehjælpscaféer
E
Oprettelse af og arbejde med skolebaserede studiecaféer
Frivilligbaseret studiehjælp i form af involvering af
seniorer som fagmentorer

Lokale rollemodelkorps
Mentorfunktioner
Afprøvning og implementering af:
E
Etnisk bedsteforældreordning/mentorer
Fastholdelsesmedarbejdere, udvikling, indkøring og
forankring af funktionen i grundforløbsafdelinger

Netværksmøder og konferencer

N
Netværk af relevante eksterne ”fastholdelsespersoner”
Etniske vejledningscoaches i rollen som familie
mentorer

E
Netværksmøder for fastholdelseskoordinatorer
Netværksmøde for erhvervsskoler
Netværksmøde for praktikpladsmedarbejdere
Netværksmøde om fleksibel læring og lektieordninger

Virksomhedsdimensionen

P
Netværksmøde for produktionsskoler

E og V
Styrkelse af samspil mellem elev, underviser og praktikvirksomhed i forbindelse med praktikophold
Kortlægning af evt. diskrimination som medvirkende
årsag til manglende opnåelse af praktikplads inden for
”Mad til mennesker”
V
Forsøg med minihåndbog for oplæringsansvarlige i
virksomhederne
Kampagnearbejde med netværk – vejen til job i byggefagene
Frivillige virksomhedsguides/virksomhedsfolk inddrages som oplægsholdere over for elever på EUD

del 5

E, P og N
Oprettelse af og forsøg med anvendelse af lokale rollemodelkorps
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N
Netværksmøde for uddannelsesnav
E, P, N
Lanceringskonference
Midtvejskonference
Afsluttende konference
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Bilag 3 Fastholdelseskaravanens
publikationer
Nedenstående oversigt giver et overblik over Fastholdelseskaravanens forskellige
materialeudgivelser, herunder både inspirationsmaterialer til undervisere, vejledere
m.fl. og materialer, der kan bruges direkte i undervisningen. Du kan få nærmere
information om materialerne og deres brug via Fastholdelseskaravanens hjemmeside:
www.fastholdelseskaravanen.dk

n
n

n


Flere
veje (2010). Hæfte

Fra
udfordring til forankring – Inspiration til proces
og metode. Hæfte

God
skolestart – På erhvervsuddannelserne (2012).
Hæfte

Vejledning
n

n

n

n

I virksomhedernes verden – virksomhedsguider rådgiver fremtidens lærlinge og elever (2012). Hæfte

Intensive
vejledningsforløb - Inspirationshæfte til UUvejledere m.fl. (2012). Hæfte

”JUMP”
– Spring ud i dialog om job, uddannelse og
medborgerskab. Dialogværktøj

Kort
om ”Projekt Intensive vejledningsforløb 20102012”. Hæfte

Familiesamarbejde
Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser – Håndbog til hjemmebesøg. (2010). Hæfte udgivet
af Fastholdelseskaravanen og Brug For Alle Unge

Undervisning
Blik for ressourcer (2011):
n

Inspiration
til lærere i 0. -6. klasse
n

Inspiration
til lærere i 7.-10. klasse
n

Inspiration
til undervisere på EUD
n

Inspiration
til UU-vejledere
n

Teoriog metodehæfte
Hæfteserie udgivet af Fastholdelseskaravanen, Uddannelsesstyrelsens vejledningskontor og TosprogsTaskforcen
n

n


Drenge
i gråzonen – veje til at få udsatte drenge til
at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse (2010).
Hæfte.

Ud
af gråzonen af Michael Svendsen Pedersen, Roskilde Universitet. Rapport.

Gråzonesprog og klar tale:
n
Biler, fly og andre transportmidler
n
Bygge og anlæg
n
Bygnings- og brugerservice
n
Dyr, planter og natur
n
Krop og stil
n
Mad til mennesker
n
Medieproduktion
n
Merkantil
n
Produktion og udvikling
n
Strøm, styring og IT
n
Sundhed, omsorg og pædagogik

102

n

Transport og logistik
Undervisningsmateriale til EUD-faglærerens arbejde
med fagsproget

n


Materialeog aktivitetssamling til UU-vejledere og
medarbejdere med vejledningsfunktion

n

Gråzonesprog og klar tale. Plakat

n


Guiden
til praktikplads – Vejledning til undervisere
(2011). Hæfte udgivet af Fastholdelseskaravanen og
Brug for alle unge

Helhedsorienteret undervisning
n
Drejebog
n
Guide til læringsforløb og aktiviteter – Inspiration til
lærerige aktiviteter
n
Guide til lærere – Inspiration til at styrke dine elever
n

Guide
til uddannelsesledere – Hvad skal eleverne
opleve og lære
n

Guide
til uddannelsesudbydere – Skab et fælles
sprog med eleverne. Hæfteserie
n
Kom godt i gang! – Om etablering af studiecaféer
(2010). Hæfte
n
Lær med stil – om læringsstile i praksis (2010). Hæfte
n

 otivationspædagogik i praksis – Hele vejen rundt
M
om eleven. Undervisnings- og inspirationsmateriale

Undervisningsmateriale i værkstedssprog
n
Træ og byg
n
Metal
n
Køkken
n
Social og sundhed (elektronisk version)
Undervisningsmateriale – Gøre, røre kort (2012).
n
Auto
n
Handel
Undervisningsmateriale – Madspil (2012)
n
Frugt og grønt

Hjemmesider:
n


www.gtilp.dk
– Guiden til praktikplads. Udarbejdet af
Fastholdelseskaravanen og Brug for alle unge

n


www.gtilp.dk/underviser:
Guiden til praktikplads –
vejledning til undervisere. Udarbejdet af Fastholdelseskaravanen og Brug for alle unge

Fra viden til handling. Januar 2013
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